Regulamin Samorządu Uczniowskiego
VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy
Podstawa prawna:
a) Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) - art. 85 ust. 4.
b) Statut VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy § 19-20 (7 grudnia 2017 r.).
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Samorząd Uczniowski (SU) działa na podstawie Ustawy o Prawie oświatowym, Statutu VI Liceum
Ogólnokształcącego w Bydgoszczy i niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły i stanowi jego
integralną część.
3. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
4. SU jest jedynym reprezentantem ogółu wszystkich uczniów.
II. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego (ZSU), w którego skład wchodzą:
Przewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego, Zastępca lub Zastępcy Przewodniczącego Zarządu
SU, Koordynator imprez szkolnych, Skarbnik.
2. Pozostali działacze Samorządu Uczniowskiego:
Sekretarz i Rzecznik prasowy, Fotograf, Operator kamery, Koordynator prac plastycznych,
Przewodniczący poszczególnych sekcji.
3. Sekcje SU:
a) Sekcja kulturalno – artystyczna,
b) Sekcja społeczno – charytatywna,
c) Sekcja organizacyjno – prawna,
d) Sekcja artystyczno – plastyczna.
4. Rada Samorządu Uczniowskiego - składająca się z ZSU, pozostałych działaczy Samorządu
Uczniowskiego oraz samorządów klasowych, tzw. trójek klasowych.

III. CELE, ZADANIA, KOMPETENCJE SAMORZĄDU
1. Samorząd jest organizacją zrzeszającą całą społeczność uczniowską, która reprezentuje interesy
wszystkich uczniów przed Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
2. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy:
a) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
b) identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
c) opiniowanie Regulaminu Samorządu i innych regulaminów wewnętrznych oraz dokonywanie
niezbędnych zmian i poprawek,
d) opracowywanie rocznego planu pracy Samorządu Uczniowskiego,
e) przekazywanie wszystkim uczniom szkoły informacji dotyczących działalności społecznej
i kulturalnej szkoły oraz Samorządu Uczniowskiego,
f) współudział w planowaniu i organizowaniu życia społecznego i kulturalnego szkoły,
g) organizowanie pomocy koleżeńskiej,
h) współtworzenie właściwiej atmosfery w szkole, sprzyjającej rzetelnej pracy i dobremu
samopoczuciu każdego ucznia,
i) organizowanie wyborów na Przewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego w czerwcu
każdego roku.
IV. WYBORY DO ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Wybory Przewodniczącego Zarządu SU przeprowadzane są w czerwcu na nowy rok szkolny
rozpoczynający się we wrześniu.
2. Wybory Przewodniczącego Zarządu SU na nowy rok szkolny przeprowadzane są przez kończący
swoją kadencję aktualny ZSU wraz z Opiekunem SU.
3. Wybory Przewodniczącego Zarządu SU są powszechne, równe i tajne.
4. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie szkoły.
5. Przewodniczącym Zarządu Samorządu Uczniowskiego może być wyłącznie pełnoprawny uczeń VI
Liceum Ogólnokształcącego, wybrany zgodnie z ordynacją wyborczą niniejszego Regulaminu.
6. W czasie wyborów spośród przedstawionych kandydatów wybierany jest Przewodniczący Zarządu
SU. Wybory wygrywają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.
7. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej ilości głosów, obaj pełnią równorzędną
funkcję Przewodniczącego do czasu pierwszego w nowym roku szkolnym zebrania Rady Samorządu
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8. W przypadku braku kandydatów, Rada Samorządu Uczniowskiego podczas pierwszego w nowym
roku szkolnym zebrania wybiera spośród przewodniczących klas pierwszych i drugich lub trzecich
liceum Przewodniczącego Zarządu SU.
9. Przewodniczący we wrześniu wybiera jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących, Koordynatora
imprez szkolnych oraz Skarbnika, swój wybór poddaje głosowaniu podczas pierwszego w nowym
roku szkolnym zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego. Po pozytywnym rezultacie głosowania
(wymagana większość bezwzględna), tworzy się Zarząd SU.
10. We wrześniu lub październiku Zarząd SU wybiera pozostałych działaczy Samorządu Uczniowskiego
oraz dzieli członków SU na sekcje zadaniowe zgodne z pkt. 3 § 2 regulaminu SU.
11. Kadencja Przewodniczącego Zarządu SU trwa rok kalendarzowy i kończy się z dniem 1 września.
12. Przewodniczący może pełnić swoją funkcję maksymalnie 2 kadencje.

V. ORDYNACJA WYBORCZA
Komisja Wyborcza
1. Komisja Wyborcza powoływana jest przez aktualny Zarząd SU, najpóźniej cztery tygodnie przed
terminem wyborów i składa się z przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza oraz trzech członków,
w tym Opiekuna SU oraz po 1 przedstawicielu trójek klasowych.
2. Do zadań Komisji należy podanie terminów związanych z wyborami, sprawdzenie prawidłowości
zgłoszeń, ogłoszenie listy kandydatów, przygotowanie lokalu wyborczego, kart do głosowania, spisu
wyborców, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i podanie wyników głosowania, sporządzenie
protokołu powyborczego.
3. Żaden z członków Komisji nie może kandydować w wyborach.
Kandydaci
Zgłaszanie kandydatów:
1) swoją kandydaturę na Przewodniczącego ZSU może zgłosić pełnoprawny uczeń VI LO, który
otrzyma pozytywną opinię wychowawcy klasy,
2) zgłoszenia musi zawierać: imię i nazwisko kandydata, opinię wychowawcy klasy, pisemną
autocharakterystykę, 50 podpisów uczniów i nauczycieli popierających danego kandydata oraz
ramowy program wyborczy,

3) zgłoszenia należy dostarczyć opiekunowi SU najpóźniej 14 dni przed terminem wyborów,
4) kandydatem do Zarządu nie może być członek Komisji Wyborczej.
Kampania wyborcza
Zasady przeprowadzania kampanii wyborczej:
1) wybory poprzedza kampania wyborcza, podczas której kandydaci przedstawiają siebie i reklamują
swój program wyborczy;
2) obowiązuje zasada fair play;
3) formy kampanii: plakaty, ulotki, debaty wyborcze, spotkania i rozmowy z uczniami;
4) zabrania się obrażania innych kandydatów i wyborców oraz przekupywania osób głosujących,
5) można prowadzić wyłącznie pozytywną kampanię wyborczą,
6) kandydaci, łamiący wyżej wymienione zasady zostaną wykluczeni z udziału w wyborach;
7) kampania wyborcza może kończyć się debatą kandydatów.
Głosowanie
1. Uprawnieni do głosowania:
a) w wyborach Przewodniczącego ZSU uczestniczą wszyscy uczniowie VI LO,
2. Sposób przeprowadzania głosowania:
a) głosowanie odbywa się w czasie przerw podczas jednego dnia od godziny 7:30 do godziny 15:30
oraz podczas trwania lekcji, jeśli wyrazi na to zgodę nauczyciel prowadzący lekcję,
b) nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwa Komisja Wyborcza,
c) po potwierdzeniu tożsamości podpisem w spisie wyborców, każdy głosujący otrzymuje jedną
kartę do głosowania,
d) na karcie wypisane są w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona wszystkich kandydatów –
aby wybrać daną osobę, należy postawić przy jej nazwisku znak „x”,
e) błędnie oddane głosy (brak znaku „x”, więcej niż jeden znak „x”) nie są liczone,
f) przewodniczącym zostaje osoba, która otrzymała najwięcej głosów,
g) liczenie głosów powinno trwać nie więcej niż dwa dni,
h) oficjalne wyniki są wywieszane na tablicy informacyjnej w Szkole oraz umieszczane na stronie
internetowej Szkoły.
Ważność wyborów
1) Ważność wyborów stwierdza Dyrektor Szkoły, zatwierdzając protokół z głosowania.
2) Jeżeli stwierdzi się jakiekolwiek nieprawidłowości w przebiegu wyborów, głosowanie zostanie

unieważnione i przeprowadzone ponownie.
VI. KOMPETENCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Przewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego organizuje pracę wszystkich organów SU,
ustala i przestrzega planu pracy SU, prowadzi posiedzenia i jest reprezentantem SU na zewnątrz.
2. Wiceprzewodniczący przejmują obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
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4. Koordynator imprez szkolnych nadzoruje organizację imprez szkolnych przez przydzielonych
do tego członków Samorządu Uczniowskiego.
5. Skarbnik nadzoruje realizację budżetu SU, pilnuje podziału środków finansowych, prowadzi
dokumentację wpływów i wydatków, współpracuje ze skarbnikami klasowymi w sprawach
finansowych.

VII.

POSIEDZENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Posiedzenia Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz aktywnych działaczy SU odbywają się 2 razy
w tygodniu.
2. Posiedzenia SU odbywają się w czasie długiej przerwy (godz. 10:35-10:55) pomiędzy zajęciami
lekcyjnymi lub po zakończeniu zajęć edukacyjnych przez jego członków.
3. Zarząd
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Uczniowskiego
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harmonogramem, powiadamiając członków SU co najmniej 2 dni przed terminem spotkania.
4. W uzasadnionych przypadkach ZSU może zwołać posiedzenie SU w trybie pilnym bez
przestrzegania dwudniowego terminu.
5. ZSU może odwołać spotkanie SU w uzasadnionych przypadkach.
6. W posiedzeniach SU może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły lub inne osoby
zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek ZSU.
7. Posiedzenia SU są ważne, o ile obecnych jest co najmniej 1/3 reprezentantów SU.
8. Posiedzenia SU mogą być prowadzone przez członków ZSU.
9. Co najmniej raz na kwartał odbywają się posiedzenia Rady Samorządu Uczniowskiego, które są
zwoływane i prowadzone przez ZSU.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ORAZ RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest organem uchwałodawczym SU.
2. W sytuacjach spornych, tzn. głosowaniach, podejmowanych decyzjach, itp. rozstrzyga
Przewodniczący ZSU.
3. ZSU koordynuje pracę pozostałych członków SU oraz wprowadza wnioski pod głosowanie.
4. ZSU ma prawo weta wobec wątpliwych uchwał SU.
5. Przewodniczący ZSU podczas czerwcowej RP podsumowującej rok szkolny składa sprawozdanie
z działalności SU w minionym roku szkolnym.
6. Rada Samorządu Uczniowskiego ma prawo zgłaszać propozycje działań dla Zarządu SU.
7. Członkowie RSU mają prawo do wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat czy planu
działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU.
8. Członkowie RSU mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w pracach podejmowanych przez
działaczy Samorządu Uczniowskiego.
9. Członkowie RSU mają obowiązek włączania uczniów w ogólnoszkolne działania SU.
10. Członkowie RSU mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach zwoływanych co najmniej raz na
kwartał.
IX. OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun lub Opiekunowie SU.
2. Opiekunów SU wybiera ZSU spośród zaproponowanych kandydatów (przez ZSU i ewentualnie RP).
Prawo sprawowania funkcji Opiekuna SU przysługuje wszystkim nauczycielom.
3. Podczas czerwcowej Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny kandydat/kandydaci
na opiekuna SU zostają zaopiniowani przez RP.
4. Pozytywnie zaopiniowany kandydat musi uzyskać akceptację Dyrektora Szkoły.
5. Opiekun nie jest władzą Samorządu Uczniowskiego - jest głosem doradczym i pośrednikiem między
Samorządem a nauczycielami, Dyrekcją Szkoły, rodzicami czy władzą lokalną.
6. Opiekunowie SU wspomagają jego działalność poprzez:
a) wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
b) inspirowanie uczniów do działania,
c) pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

7. Opiekun SU ma obowiązek wstrzymać realizację decyzji organów SU niezgodnych ze Statutem
Szkoły lub innymi przepisami.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 października 2019 roku.
2. Regulamin przechowywany jest przez Sekretarza.
3. Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.
4. Wnioski dotyczące poprawek do Regulaminu mogą być zgłaszane przez wszystkich członków Rady
SU.
5. Zgłoszone poprawki są omawiane na specjalnie zwołanym posiedzeniu SU.
6. Zmiany w Regulaminie są uchwalane kwalifikowaną większością ¾ głosów. W głosowaniu muszą
uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

