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SAMORZĄD UCZNIOWSKI
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W SANOKU

REGULAMIN

§1. SKŁAD
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie liceum, których reprezentacją jest Rada
Przedstawicieli złożona z wybranych w wyborach szkolnych przedstawicieli - po jednym z
każdej klasy. Nie powołuje się przewodniczącego i innych stanowisk.
§2. KOMPETENCJE Rady Przedstawicieli SU (RP SU)
1. RP SU może przedstawiać Radzie Liceum, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi
wnioski i opinie we wszystkich sprawach Liceum, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw ucznia takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
2)prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3)prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z
Dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
7)możliwość wyrażania własnej opinii na temat pracy nauczyciela, przy dokonywaniu oceny
jego pracy
2. Decyzje w RP SU zapadają zwykłą większością głosów. Działalność RP SU jest
oparta o Ramowy Harmonogram - coroczny plan działań społeczności uczniowskiej, który
musi łączyć sie z ogólnymi założeniami działań w liceum.
3. Wszelkie zmiany w powyższych założeniach muszą być dokonane po konsultacjach z
przedstawicielami klas i być zatwierdzone w wewnętrznym głosowaniu. Głosowanie może
mieć charakter tajny - decyzję o tym podejmuje RP SU zwykłą większością głosów.
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§3. WYBORY do RP SU
1. Wybory do RP SU odbywają się co roku, w terminie do 15 października. W
szczególnych przypadkach wybory mogą byd zorganizowane do kooca listopada.
2. Każdy uczeo liceum ma prawo do jednego głosu.
3. Głosowanie musi spełniad zasady równości, tajności i powszechności.
4. Do Samorządu Uczniowskiego może kandydowad każdy uczeo liceum. Każda klasa
ma prawo do jednego przedstawiciela w SU. W przypadku braku kandydata - jego miejsce
zajmuje automatycznie zastępca przewodniczącego tejże klasy.
§4. OPIEKUN RP SU
1. Uczniowie mają prawo do wyboru nauczyciela - opiekuna. Jego kadencja trwa dwa
lata.
Nauczyciel-wychowawca - ze względu na dodatkowe obowiązki - może odmówid
kandydowania w wyborach. Opiekun, któremu w przypadku trwania kadencji przydzielone
zostanie wychowawstwo klasowe - może zrezygnowad z funkcji opiekuna. W takim
przypadku kadencję opiekuna kooczy nauczyciel, który zdobył kolejne miejsce w wyborach.
2. Wybory opiekuna odbywają się równolegle do wyborów do RP SU w sposób tajny,
powszechny i równy. Opiekunem zostaje nauczyciel , który zdobył największą liczbę głosów.
Ze względu na stosunek pracy każdego nauczyciela - funkcję opiekuna zatwierdza pisemnie
Dyrektor liceum w terminie 14 dni od daty wyborów.
3. Uczniowie mają prawo do zgłaszania swoich kandydatów.
4. W wyborach może brad udział również kandydat Dyrektora liceum - przez niego
wskazany.
5. Wybory organizują przedstawiciele klas drugich wraz z opiekunem.
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RAMOWY HARMONOGRAM DZIAŁAO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W II LO W SANOKU OD 2018r.
MIESIĄC
wrzesień

IMPREZA
Początek roku szkolnego - powitanie klas pierwszych
Dzień Chłopaka

Przedstawiciele SU
Klasy trzecie
1b,2b,3b

październik 14.10 - akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej
Wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Znicz Pamięci
listopad
Dzień Niepodległości

1c,2c, 3c
Klasy drugie
Klasy pierwsze 1a, 1b, 1c, 1d
1d, 2d, 3d

grudzień

Jasełka
konkursy bożonarodzeniowe - pomoc w organizacji, jury

3c, 3d
1a, 2a, 3a

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1.03.
Dzień Patronki Szkoły - 8.03.
Dni otwarte II LO
Giełda szkół
Pożegnanie klas trzecich.
Zdjęcia klasowe
Konstytucja 3 Maja - akademia

Klasy drugie 2a, 2b, 2c, 2d
Klasy drugie 2a, 2b, 2c, 2d
Klasy pierwsze
Wg zapotrzebowania p. pedagog
Klasy pierwsze
fotograf - ochotnik
Klasy drugie

Koniec roku szkolnego

Klasy pierwsze

styczeń
luty
marzec

kwiecień

maj

czerwiec

