Samorząd Uczniowski
Samorząd Uczniowski jest reprezentantem wszystkich uczniów. Jest organizacją, która ściśle
współpracuje z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym liceum.
Uprawnienia samorządu szkolnego
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rozdział 4 - Społeczne organy w systemie
oświaty, art. 55.

Art. 55. 1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem".
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi
reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz
dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, 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, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo 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.
6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, typy
szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego ze względu na
konieczność stosowania w szkole lub placówce specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
a także ze względów wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych.
7. Samorząd w szkole dla dorosłych lub placówce kształcenia ustawicznego, w celu
wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, może gromadzić fundusze z
dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa
regulamin, o którym mowa w ust. 3.
Samorząd Uczniowski
1. Reprezentuje wszystkich uczniów liceum.
2. Działa na rzecz społeczności uczniowskiej i broni jej praw.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Współorganizuje uroczystości szkolne.
Współdziała dyrekcją szkoły w zapewnieniu uczniom właściwych warunków do nauki.
Współpracuje z Radą Rodziców.
Przedstawia nauczycielom i dyrekcji szkoły opinie oraz potrzeby uczniowskie.
Organizuje wypoczynek i rozrywki(zawody sportowe, wycieczki, itp.).
Dba o sprzęt i mienie szkoły.
Organizuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły, klasy i
środowiska.
10. Rozstrzyga spory między uczniami, zapobiega konfliktom między uczniami i
nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłasza go przez
opiekuna Samorządu dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej.
11. Godne reprezentuje szkołę na zewnątrz.
12. Współpracuje z organizacjami istniejącymi na terenie liceum.
13. Jest mediatorem przy rozstrzyganiu konfliktów dotyczących społeczności liceum.
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