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Podstawa prawna.

Ustawa o systemie oœwiaty

art.55, ust.3 z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z póêniejszymi zmianami)

ROZDZIA£ I
§1

Postanowienia ogólne

1. Samorz¹d Uczniowski tworz¹ wszyscy peùnoprawni uczniowie szkoùy, reprezentowani poprzez
swoje wybieralne organy i opiekuna Samorz¹du Uczniowskiego.

2. Samorz¹d jest organizacj¹ niezale¿n¹ od jakiejkolwiek partii, ugrupowañ politycznych
i organizacji.
3. Samorz¹d jest jedynym reprezentantem ogóùu uczniów szkoùy.

4. Samorz¹d Uczniowski jest samorz¹dnym organem Szkoùy opieraj¹cym siê na aktywnoœci
spoùecznoœci uczniowskiej.

5. Regulamin Samorz¹du Uczniowskiego nie mo¿e byã sprzeczny ze Statutem Szkoùy

6. Organy Samorz¹du Uczniowskiego wybierane s¹ przez uczniów w demokratycznych wyborach

§2

Organy Samorz¹du Uczniowskiego
1. Organem Samorz¹du Uczniowskiego na szczeblu klasy jest Samorz¹d Klasowy (SK) .
2. Organami Samorz¹du Uczniowskiego na szczeblu szkoùy s¹:

 Rada Uczniów (RU), któr¹ tworz¹ Samorz¹dy Klasowe poszczególnych klas

 Prezydium Samorz¹du Uczniowskiego (nazywane dalej Samorz¹dem) w skùadzie:
- przewodnicz¹cy SU
- zastêpca przewodnicz¹cego SU
- skarbnik SU
- sekretarz SU
- przewodnicz¹cy sekcji (jeœli zostan¹ powoùani)
- ù¹cznicy z klasami - przewodnicz¹cy SK

3. Kadencja szkolnych organów Samorz¹du Uczniowskiego trwa jeden rok.

4. Wybory odbywaj¹ siê zgodnie z zasadami ordynacji wyborczej zawartej w rozdz. III
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§3

Cele Samorz¹du Uczniowskiego.
1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwi¹zywaniu wùasnych problemów.

2. Partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji wychowawczych zadañ szkoùy.

3. Rozwijanie demokratycznych form wspóù¿ycia, wspóùdziaùanie uczniów i wzajemne wspieranie
siê, przyjmowanie wspóùodpowiedzialnoœci za jednostkê i grupê.

4. Ksztaùtowanie umiejêtnoœci zespoùowego dziaùania.
5. Reprezentowanie szkoùy na zewn¹trz.

§4

Prawa Samorz¹du Uczniowskiego
SU mo¿e przedstawiã Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach
szkoùy w szczególnoœci dotycz¹cych realizacji podstawowych praw ucznia jak:

1. Prawo do zapoznawania siê z programem nauczania, z jego treœci¹, celem i stawianymi
wymogami.
2. Prawo do organizacji ¿ycia szkolnego, umo¿liwiaj¹cego zachowanie wùaœciwych proporcji
miêdzy wysiùkiem szkolnym a mo¿liwoœci¹ rozwijania i zaspakajania wùaœciwych
zainteresowañ.
3. Prawo organizowania dziaùalnoœci kulturalnej, oœwiatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie
z

wùasnymi

potrzebami

z dyrekcj¹ szkoùy.

i

mo¿liwoœciami

organizacyjnymi

w

porozumieniu

4. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
5. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postêpów w nauce i zachowaniu.

6. Prawo do wyra¿ania opinii w przypadku oceny pracy nauczyciela (przy pomocy opiekuna
SU, na wniosek dyrekcji szkoùy).
7. Prawo do przedstawiania do Planu Pracy Szkoùy propozycje wynikaj¹ce z potrzeb
i zainteresowañ uczniów;
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8. Prawo do korzystania z ró¿nych êródeù informacji wewn¹trzszkolnej, np. gazetka, kronika
szkolna, tablice informacyjne;
9. Prawo do udzielania porêczenia za uczniów, którzy naruszyli prawo;

10. Prawo braã udziaù w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i jej komisji oraz Rady Rodziców, w
sprawach dotycz¹cych spraw wychowania i opieki, wnioskowaã poprzez swych
przedstawicieli z gùosem doradczym;

11. Ma prawo wnioskowaã do Dyrektora Szkoùy w sprawie powoùania okreœlonego nauczyciela
na opiekuna samorz¹du z ramienia Rady Pedagogicznej;

12. Prawo

do

dysponowania,

w porozumieniu

z opiekunem,

funduszami

bêd¹cymi

w posiadaniu Rady Samorz¹du Uczniowskiego.

§5

Zadania Samorz¹du Uczniowskiego

1. Pobudzanie spoùecznoœci uczniowskiej do jak najlepszego speùniania obowi¹zków szkolnych.

2. Organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbêdnych prac na rzecz klasy
i szkoùy.
3. Przedstawianie wùadzom szkoùy opinii i potrzeb kole¿anek i kolegów.

4. Wspóùudziaù w rozwijaniu w czasie wolnym od zajêã lekcyjnych zainteresowañ uczniów.

5. Organizowanie pomocy kole¿eñskiej uczniom napotykaj¹cym trudnoœci w szkole, œrodowisku
rówieœniczym i rodzinnym.

6. Dbanie o dobre imiê i honor Szkoùy, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
7. Zachowanie siê w ka¿dej sytuacji w sposób godny mùodego Polaka.

8. Okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoùy.
9. Informowanie uczniów o swojej dziaùalnoœci i zamierzeniach (np. gazetki, plakaty itp.)
10. Zgùaszanie uczniów do wyró¿nieñ i nagród a tak¿e kar.

11. Dbanie o bezpieczeñstwo i zdrowie wùasne oraz kolegów.

12. Przestrzeganie zasad wspóù¿ycia spoùecznego, przeciwstawianie siê przejawom brutalnoœci
i wulgarnoœci, szanowanie pogl¹dów i przekonañ innych ludzi.

13. Troszczenie siê o mienie szkoùy i jej estetyczny wygl¹d.
14. Dbanie o piêkno mowy ojczystej.

15. Udzielanie pomocy osobom potrzebuj¹cym.
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16. Organizowanie ciekawych zajêã edukacyjnych i wychowawczych.

17. Inicjowanie prac o zasiêgu ponadklasowym, np. imprezy ogólnoszkolne, takie jak:
inauguracja roku szkolnego, po¿egnanie absolwentów szkoùy, akademie okolicznoœciowe,
zabawy, wycieczki turystyczne i krajoznawczo-kulturalne;
18. Stwarzanie warunków do rozwijania i prezentacji zainteresowañ, uzdolnieñ mùodzie¿y;
19.

Wspóùdziaùanie z wùadzami szkoùy w zapewnieniu uczniom warunków do nauki

i udzielaniu niezbêdnej pomocy mùodzie¿y znajduj¹cej siê w trudnej sytuacji materialnej
(udziaù samorz¹du w pracach komisji socjalno-bytowej);

20. Wystêpowanie do opiekuna samorz¹du z nowymi inicjatywami dotycz¹cymi ¿ycia
szkolnego i sposobu ich wykonania;
21. Gospodarowanie œrodkami materialnymi samorz¹du uczniowskiego;

22. Wykonywanie zadañ zleconych przez radê pedagogiczn¹ i dyrekcjê szkoùy.

ROZDZIA£ II
§6

Zasady organizacji Samorz¹du Uczniowskiego

1. Najwy¿sz¹ wùadzê Samorz¹du Uczniowskiego stanowi plenarne zebranie Samorz¹dów
2. Klasowych.
3. Plenarne zebranie SK podejmuje uchwaùy zwykù¹ wiêkszoœci¹ gùosów przy obecnoœci co
najmniej 50% skùadu.
4. Wùadz¹ wykonawcz¹ SU jest Prezydium Samorz¹du Uczniowskiego .

5. Samorz¹d mo¿e powoùywaã s¹d kole¿eñski do rozpatrywania konfliktów miêdzy uczniami
i innych przypadków naruszania Regulaminów.

6. Zebrania, narady, spotkania wynikaj¹ce z dziaùalnoœci samorz¹du odbywaj¹ siê, o ile jest
to mo¿liwe, w czasie wolnym od zajêã lekcyjnych.
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§7

Samorz¹dy klasowe

1. Samorz¹dy klasowe s¹ wybierane przez spoùecznoœã klasy na pocz¹tku roku szk. w kl. I.
2. W skùad Samorz¹du Klasowego wchodz¹:
- Przewodnicz¹cy – ù¹cznik z Samorz¹dem
- Zastêpca Przewodnicz¹cego,
- Skarbnik.
3. Kadencja Samorz¹du Klasowego trwa trzy lata.
4. W uzasadnionych przypadkach spoùecznoœã klasowa ma prawo dokonania zmian w skùadzie
Samorz¹du Klasowego.
5. Czùonkowie SK z uzasadnionych przyczyny mog¹ podaã siê do dymisji przed
zakoñczeniem

kadencji.

6. Zadania Samorz¹du klasowego:

a ) ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym;
b) reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i wùadz szkolnych;
c) wystêpowanie z inicjatyw¹ organizowania imprez klasowych;
d) udziaù w pracach organizowanych przez radê uczniowsk¹;

e) informowanie klasy o postanowieniach i pracach rady uczniowskiej;
f) inne zadania naùo¿one przez klasê lub RU i Samorz¹d.

§ 8.

Prezydium Samorz¹du Uczniowskiego

1. Zadaniem Prezydium Samorz¹du Uczniowskiego jest:

a) aktywny i twórczy udziaù w pracach Samorz¹du Uczniowskiego;

c) promowanie i zachêcanie do pracy na rzecz spoùecznoœci uczniowskiej;
d) zwoùywanie i prowadzenie plenarnych zebrañ SK;

e) przedstawienie propozycji planu pracy Prezydium Samorz¹du Uczniowskiego;

f) staùe wspóùdziaùanie z Dyrektorem Szkoùy i opiekunem samorz¹du w zakresie realizacji planu

pracy Samorz¹du Uczniowskiego oraz rozwi¹zywania bie¿¹cych problemów spoùecznoœci
uczniowskiej;

g) podejmowanie decyzji dotycz¹cych dziaùalnoœci finansowej Samorz¹du Uczniowskiego;
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2. Prezydium SU jest gùównym organem wykonawczym Samorz¹du.

3. Prezydium Samorz¹du podejmuje decyzje we wszystkich kwestiach nie zwi¹zanych ze
zmian¹ Regulaminu Samorz¹du i uchwaù przez niego podjêtych.

4. Prezydium SU mo¿e zawetowaã uchwaùê podjêt¹ przez Radê Uczniów (z wyj¹tkiem § 10
ust. 5 i skierowaã j¹ do ponownego rozpatrzenia. Veto Rady SU zostaje odrzucone, je¿eli
przeciwko niemu opowie siê przynajmniej 60 % ogóùu czùonków Rady Uczniów.

5. Prezydium SU podejmuje decyzje wiêkszoœci¹ gùosów.

6. Dyrektor szkoùy winien byã powiadomiony przez Przewodnicz¹cego o zebraniu Rady
Uczniów co najmniej na 2 dni przed jego terminem.

7. Zebrania, narady i spotkania
w czasie

Samorz¹du wynikaj¹ce z dziaùalnoœci odbywaj¹ siê

wolnym od zajêã.

8. W uzasadnionych sytuacjach opiekun SU mo¿e zwoùaã zebranie Samorz¹du w czasie lekcji
9. W zebraniach Samorz¹du mo¿e braã udziaù Opiekun, Dyrektor, Wicedyrektor Szkoùy po
wczeœniejszym powiadomieniu przewodnicz¹cego

10. W zebraniach Samorz¹du mog¹ uczestniczyã z gùosem doradczym inne osoby zaproszone
przez Przewodnicz¹cego.
11. Wszystkie decyzje Samorz¹du podejmowane s¹ wiêkszoœci¹ gùosów w obecnoœci co
najmniej poùowy skùadu Samorz¹du

§9

Przewodnicz¹cy Samorz¹du Uczniowskiego
1. Przewodnicz¹cy SU jest gùównym reprezentantem ogóùu uczniów
2. Kadencja Przewodnicz¹cego trwa jeden rok
3. Do kompetencji Przewodnicz¹cego nale¿y:
a) kierowanie prac¹ Samorz¹du

b) reprezentowanie uczniów XLO na zewn¹trz
c) wspóùpraca z dyrekcj¹ i nauczycielami
d) przewodniczenie wszystkim uroczystoœciom mùodzie¿owym w szkole
e) zwoùywanie zebrañ Prezydium SU i RU

f) kontrola dokumentacji SU prowadzonej przez sekretarza i skarbnika
4. Przewodnicz¹cy koordynuje dziaùania caùego Prezydium SU

7

5. W przypadku gdy RU nie jest w stanie podj¹ã decyzji ze wzglêdu na równ¹ iloœã gùosów
za i przeciw, o przyjêciu b¹dê odrzuceniu uchwaùy decyduje Przewodnicz¹cy

6. Przewodnicz¹cy z uzasadnionej przyczyny mo¿e podaã siê do dymisji prze zakoñczeniem
kadencji lub mo¿e byã odwoùany przez RU, jeœli wniosek przejdzie wiêkszoœci¹ gùosów.

7. W przypadku podania siê do dymisji Przewodnicz¹cego jego obowi¹zki przejmuje
zastêpca

8. Zastêpca przewodnicz¹cego z uzasadnionej przyczyny mo¿e podaã siê do dymisji przed
zakoñczeniem kadencji lub mo¿e byã odwoùany przez RU, jeœli wniosek przejdzie
wiêkszoœci¹ gùosów

§10

Sekretarz Samorz¹du Uczniowskiego

1. Sekretarz SU jest powoùywany na caù¹ kadencjê
2. Zadaniem Sekretarza jest
- dokumentowanie dziaùañ SU,

- sporz¹dzanie z Przewodnicz¹cym i opiekunem SU

semestralnych i rocznych

sprawozdañ

§ 11.

Przewodnicz¹cy Komisji Samorz¹du Uczniowskiego
1. Przewodnicz¹cy SU w celu usprawnienia dziaùalnoœci samorz¹du mo¿e powoùaã komisje do
wykonywania okreœlonych dziaùañ.

2. Przewodnicz¹cy Komisji s¹ powoùywani i odwoùywani przez Przewodnicz¹cego Samorz¹du za
zgod¹ Prezydium SU.
3. Kadencja Przewodnicz¹cego Komisji upùywa wraz z upùywem kadencji Przewodnicz¹cego.
4. Przewodnicz¹cy Komisji s¹ powoùywani na pierwszym zebraniu Prezydium Samorz¹du
Uczniowskiego w nowej kadencji.
5. Je¿eli Rada Uczniów nie wyrazi zgody na obsadzenie funkcji Przewodnicz¹cego Sekcji przez
osobê wskazan¹ przez Przewodnicz¹cego Samorz¹du, wówczas Przewodnicz¹cy ma obowi¹zek

przedstawienia innej kandydatury. Je¿eli druga kandydatura tak¿e nie uzyska poparcia Rady
Uczniów, Przewodnicz¹cy Samorz¹du jest uprawniony do obsadzenia ww.
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a. stanowiska bez zgody Rady.
6. O iloœci i rodzaju powoùywanych komisji decyduje przewodnicz¹cy SU w porozumieniu
z Prezydium SU {Propozycje: Sekcja kulturalna [organizuje i nadzoruje imprezy kulturalne
i sportowe.] sekcja informacyjna [odpowiada za przepùyw informacji w szkole, zbieranie
informacji niezbêdnych do przeprowadzania opiniowania nauczycieli. nadzoruje akcjê "Skrzynka
Kontaktowa"]; Sekcja porz¹dkowa; Radiowêzeù.}

§ 12

Skarbnik Samorz¹du Uczniowskiego

1. Skarbnik SU jest powoùany przez Rade Uczniów na jeden rok – kadencjê SU
2. Skarbnik SU jest odpowiedzialny za finansowe zadania powierzone mu przez SU
3. Do wydawania decyzji skarbnikowi jest upowa¿niony Przewodnicz¹cy SU i opiekun SU

4. Skarbnik mo¿e w uzasadnionych sytuacjach odmówiã wydania pieniêdzy, chyba ¿e zostaùo
to wczeœniej przegùosowane przez RU

5. Przewodnicz¹cy lub ka¿da inna osoba uprawniona do pobrania funduszy od Skarbnika SU
jest zobowi¹zana do rozliczenia siê z pobranej kwoty.

6. Skarbnik ma obowi¹zek na koniec roku szkolnego i koniec kadencji rozliczyã siê z
powierzonych mu funduszy przed RU
7. Skarbnik mo¿e byã odwoùany przez RU

§ 13

Fundusze Samorz¹du Uczniowskiego
1. Samorz¹d mo¿e tworzyã wùasne fundusze, które sùu¿¹ do finansowania jego dziaùalnoœci.

2. Funduszami dysponuje Prezydium Samorz¹du Uczniowskiego w porozumieniu z opiekunem, a w
sprawach powa¿niejszych wydatków równie¿ na podstawie uchwaùy wùaœciwej rady.

3. Fundusze samorz¹du tworzy siê:

a. - z dochodów uzyskanych z imprez organizowanych przez samorz¹dy,

b. - ze œrodków przekazywanych przez Radê Rodziców, zakùad opiekuñczy, inne
organizacje i instytucje,
c. - z innych êródeù.
4. Operacje finansowe i dokumentacjê prowadziã nale¿y zgodnie z ogólnymi zasadami
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5. obowi¹zuj¹cymi w tej materii, w taki sposób, aby zapewniona byùa rzetelnoœã i dokùadnoœã
6. ewidencji.
7. Fundusze samorz¹dów mog¹ byã zdeponowane na ksi¹¿eczkach PKO lub kontach bankowych.

§ 14

Opiekun Samorz¹du Uczniowskiego

1. Opiekun jest wybierany przez Samorz¹d Uczniowski.

2. Opiekun Samorz¹du jest gùosem doradczym organów SU

3. Opiekun Samorz¹du sprawuje nadzór nad realizacj¹ planu pracy Samorz¹du oraz sùu¿y rad¹
w przedsiêwziêciach Samorz¹du.

4. Kontroluje rozliczenie wpùywów i wydatków finansowych.

5. Opiekun jest ù¹cznikiem pomiêdzy Dyrektorem Szkoùy a Samorz¹dem Uczniowskim.

6. W imieniu Dyrektora nadzoruje zgodnoœã dziaùalnoœci Samorz¹du Uczniowskiego z prawem
oœwiatowym.
7. Opiekun Samorz¹du jest

osob¹ uprawnion¹ do zwalniania uczniów z zajêã lekcyjnych

w zwi¹zku z dziaùalnoœci¹ w Samorz¹dzie.

8. Kadencja opiekuna trwa 3 lata
9. Opiekun mo¿e z uzasadnionych przyczyn podaã siê do dymisji.
10.

Opiekun Samorz¹du mo¿e zostaã odwoùany przez Radê Uczniów.

§ 15

Dokumentacja Samorz¹du Uczniowskiego
1. Regulamin Samorz¹du
2. Plan pracy SU i sekcji
3. Protokoùy z posiedzeñ RU i SU
4. Dokumentacja finansowa
5. Sprawozdania z akcji przeprowadzanych przez SU
6. Sprawozdania z dziaùalnoœci Samorz¹du
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ROZDZIA£ III
§ 16

Ordynacja wyborcza
1. Ogóù uczniów wybiera w gùosowaniu równym, tajnym, bezpoœrednim i powszechnym
Przewodnicz¹cego Samorz¹du Uczniowskiego (Przewodnicz¹cym mo¿e zostaã uczeñ kl. I lub II).

2. Gùosowanie jest dobrowolne.

3. Kadencja Samorz¹du Uczniowskiego trwa jeden rok.

4. Kolejne wybory odbywaj¹ siê w paêdzierniku nastêpnego roku szkolnego, gdy skoñczyùa siê
kadencja Samorz¹du

§ 17

Przebieg Wyborów

Przewodnicz¹cego Samorz¹du Uczniowskiego

1. Nad przebiegiem wyborów oraz przestrzeganiem zasad zawartych w ordynacji wyborczej czuwa
Komisja Wyborcza skùadaj¹ca siê z wybranych przedstawicieli klas .

2. Przewodnicz¹cym Komisji Wyborczej jest Opiekun Samorz¹du.
3. Komisja przyjmuje oraz rozstrzyga skargi dotycz¹ce wyborów.

4. Czùonkowie komisji na czas wyborów zwolnieni s¹ z zajêã lekcyjnych.

§ 18

Kandydaci

1. Kandydaci zgùaszani s¹ do Przewodnicz¹cego Komisji wyborczej.
2. Kandydatami mog¹ byã uczniowie klas I– II.
3. Zgùoszony kandydat musi wyraziã zgodê.

4. Kandydatów wysuwaj¹ klasy lub zgùaszaj¹ siê indywidualnie.
5. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
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§ 19

Kampania wyborcza
1. Kampania wyborcza trwa jeden tydzieñ.
2. Kampania musi mieã charakter pozytywny.
3. W ramach kampanii wyborczej dopuszcza siê:
 rozdawanie ulotek,

 wywieszanie plakatów na wyznaczonych do tego celu miejscach,

 wywieszanie plakatów w pracowniach za zgod¹ opiekuna pracowni,

 organizowanie spotkañ przedwyborczych z kandydatami w czasie przerw oraz na
godzinach wychowawczych za zgod¹ wychowawcy danej klasy.

 Prezentowanie swojej kandydatury na stronie internetowej szkoùy

4. Kandydat w czasie spotkañ mo¿e korzystaã z pracowni za zgod¹ opiekuna pracowni.

5. Koszty kampanii przedwyborczej danego kandydata pokrywa klasa, która go wysunêùa.
6. Je¿eli kandydat zgùosiù siê indywidualnie, sam pokrywa koszty swojej kampanii.

§ 20

Przebieg wyborów

1. Ustêpuj¹cy Samorz¹d Szkolny jest odpowiedzialny za przygotowanie kart do gùosowania i list
z nazwiskami uczniów uprawnionych do gùosowania.

2. Nazwiska na kartach do gùosowania umieszczone s¹ alfabetycznie, obok ka¿dego nazwiska
znajduje siê symbol klasy, do której uczêszcza kandydat.

3. W gùosowaniu bior¹ udziaù uczniowie klas I – III oraz nauczyciele.
4. Wybory odbywaj¹ siê w gùosowaniu tajnym.

5. Gùosowanie odbywa siê w godzinach 8.00-13.00. w wyznaczonym dniu

6. Komisja po zakoñczeniu gùosowania natychmiast przystêpuje do liczenia gùosów.
7. Wyborca ma prawo do oddania jednego gùosu.
8. Wyborca zakreœla krzy¿ykiem lub kóùkiem numer porz¹dkowy stoj¹cy przy nazwisku wybranego
przez siebie kandydata.
9. Gùos jest niewa¿ny, gdy na karcie zakreœlono wiêcej ni¿ jeden numer, nie zakreœlono ¿adnego

numeru lub w innym przypadku niezgodnym z zasadami gùosowania (decyzjê w tej sprawie
podejmuje Komisja Wyborcza).
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10. Po sporz¹dzeniu przez Komisjê Wyborcz¹ protokoùu zawieraj¹cego szczegóùowe wyniki
wyborów jego duplikat wywiesza siê na tablicy ogùoszeñ Samorz¹du Uczniowskiego, a oryginaù
otrzymuje Opiekun Samorz¹du.
11. Je¿eli ze wzglêdu na równ¹ iloœã gùosów przydzielonych kandydatom zaistnieje trudnoœã
w przyznawaniu mandatów, to Rada Uczniów przydziela mandaty w drodze losowania.

12. Przewodnicz¹cym Samorz¹du Uczniowskiego zostaje kandydat, który otrzyma bezwzglêdnie
najwiêksz¹ iloœã gùosów, a jego zastêpc¹ – drugi w kolejnoœci.

13. Sekretarza, skarbnika, przewodnicz¹cych sekcji powoùuje Przewodnicz¹cy w porozumieniu
z RU
14. Nastêpne wybory organizuje odchodz¹cy Samorz¹d Uczniowski.

15. Za ka¿de przekroczenie zasad ordynacji wi¹¿¹ce siê ze stratami materialnymi odpowiadaj¹ winni
wyrz¹dzonych szkód.

§ 21

Odwoùania

1. Czùonka Samorz¹du mo¿na odwoùaã jeœli narusza regulamin samorz¹du lub nie bierze udziaùu
w pracach Samorz¹du
2. Sprawy rozpatruje RU poprzez gùosowanie tajne

3. Na miejsce odwoùanego czùonka powoùuje siê osobê zgùoszon¹ przez RU

4. W przypadku kilku osób proponowanych na dan¹ funkcjê RU przeprowadza tajne gùosowanie,
w sytuacji nie rozstrzygniêcia poprzez gùosowanie gùos decyduj¹cy ma przewodnicz¹cy.

5. Czùonek Samorz¹du mo¿e sam zrezygnowaã z dziaùalnoœci w Samorz¹dzie. Stosuje siê wtedy
punkt 3 i 4

ROZDZIA£ IV
§ 22

Postanowienia koñcowe

1. Decyzje podjête przez Samorz¹d musz¹ byã zatwierdzone przez Dyrektora szkoùy

2. Uczniowie wystêpuj¹cy w obronie praw ucznia nie mog¹ byã z tego powodu oceniani
negatywnie
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§ 23

Nowelizacja Regulaminu

1. Zmiana (nowelizacja) Regulaminu mo¿e dokonaã RU na walnym zebraniu przy udziale najmniej
50 % czùonków Rady.

2. Nowelizacja mo¿e polegaã na uchyleniu, zmianie lub uzupeùnieniu dotychczasowych przepisów.

3. Uchwaùa nowelizuj¹ca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupeùniane przepisy, podaj¹c zarazem
now¹ treœã przepisów.

4. 4. Je¿eli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, Przewodnicz¹cy opracowuje i ogùasza

tekst

jednolity Regulaminu.
Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem jego uchwalenia.
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