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Rozdział I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Samorząd Uczniowski (SU) Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Romka

Strzałkowskiego w Poznaniu, zwanego dalej „LO im. Romka Strzałkowskiego”,

reprezentowany przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego, zwanym dalej „Zarządem”,

jest jedynym organem reprezentującym ogół uczennic i uczniów LO im. Romka

Strzałkowskiego.

§ 2.

Samorząd Uczniowski LO im. Romka Strzałkowskiego działa na podstawie prawnej

opisanej w:

1. art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r.

poz. 1148),

2. §9 - Statutu Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Romka Strzałkowskiego w

Poznaniu.

§ 3.

Samorząd Uczniowski tworzą wszystkie uczennice i uczniowie szkoły.

§ 4.

Podstawowym celem Samorządu jest rozwiązywanie przez społeczność szkolną spraw

związanych z procesem dydaktycznym i wychowawczym.

§ 5.

Samorząd może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej,

Dyrektorowi/Dyrektorce oraz założycielowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach

szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

● prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi

wymaganiami;

● prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

● prawo do organizacji życia szkolnego; prawo do redagowania i wydawania gazety

szkolnej; prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,

w porozumieniu z Dyrektorem/Dyrektorką;

● prawo wyboru nauczyciela/nauczycielki pełniącego rolę opiekuna/opiekunki

samorządu.

§ 6.

Przedstawiciele Samorządu biorą udział:

● w wybranych posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

● w komisjach konkursowych.
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§ 7.

W ramach Samorządu działa rada uczniowska, która składa się z przewodniczących

wszystkich rad klasowych.

§ 8.

Podstawowym organem Samorządu Uczniowskiego jest Zarząd Samorządu Uczniowskiego,

zwany dalej Zarządem SU, wybierany w corocznych, powszechnych, równych i tajnych

wyborach, o których mowa w rozdziale 2 niniejszego Statutu Samorządu Uczniowskiego.

1. Zarząd swoje działania opiera na demokratycznym podejmowaniu decyzji na

podstawie opinii reprezentatywnej grupy szkolnej społeczności, np. poprzez

przeprowadzony sondaż, a także wzięciu pod uwagę głosu mniejszości.

2. Zarząd jest zobowiązany do utrzymywania sprawnych dróg komunikacji ze szkolną

społecznością za pomocą wybranych mediów społecznościowych i kontaktu

rzeczywistego, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji na linii Samorząd

Uczniowski - Przewodniczący klas.

§9.

Imienny skład rady uczniowskiej wraz z zakresem ich działalności umieszcza się w gablocie

samorządu.

§10.

1. Samorząd Uczniowski LO im. Romka Strzałkowskiego do kontaktu ze społecznością

szkolną może i powinien stosować kontakt rzeczywisty w formie zebrań i

konsultacji, a także narzędzie elektroniczne. Przy udostępnianiu informacji za

pomocą różnych środków przekazu należy pamiętać o wykluczeniu informacyjnym

części społeczności spowodowanym niedostępnością niektórych mediów.

2. Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Samorządu Uczniowskiego o którym

mowa w rozdziale 2 niniejszego Statutu ma obowiązek podtrzymywania stałej drogi

elektronicznego kontaktu z Przewodniczącymi klas w celu pośredniego

informowania społeczności o ważnych kwestiach w czasie rzeczywistym.

§11.

W razie potrzeby mogą być organizowane spotkania zarządu i rady uczniowskiej

samorządu, z udziałem założyciela i Dyrektora/Dyrektorki szkoły.
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Rozdział II.

ORDYNACJA WYBORCZA

§1.

Wybory �do� organów �SU �są �równe,� tajne,� powszechne,� bezpośrednie� i�

większościowe.

§2.

Organy� wybieralne� przez SU:�

zarząd/ rada/parlament� SU, �przedstawiciele�/przedstawicielki samorządów�

klasowych� oraz� opiekun/opiekunka �SU �wybierani� są� co� roku,� nie�później� niż�

przed rozpoczęciem się drugiego semestru nauki.

§3.

Prawo� głosowania �(czynne �prawo� wyborcze)� posiada� każda uczennica/uczeń jak

również nauczyciel/nauczycielka.

§4.

Prawo� kandydowania� (bierne� prawo�wyborcze) �na:

a. stałego� członka/członkinię �zarządu �SU� –�posiada �każdy �uczeń/uczennica �szkoły

�po� przedstawieniu �listy �z� podpisami� min.� 10� uczniów� i/lub uczennic szkoły

popierających jego/jej kandydaturę,�

b. przedstawiciela�/przedstawicielkę samorządu �klasowego�–�posiada �każdy�

uczeń�/uczennica danej� klasy,

c. opiekuna�/opiekunkę SU�–�posiada� każdy �członek�/członkinia rady �pedagogicznej.

§5.

Wybory� przedstawicieli/przedstawicielek �samorządów� klasowych� odbywają� się�

najpóźniej� na� 3.� godzinie� wychowawczej� w� nowym� roku� szkolnym.� Nad� ich

�prawidłowym� przebiegiem� czuwa� wychowawca.� Przedstawicielem/przedstawicielką

�samorządu� klasowego� zostaje� osoba,� która� w� głosowaniu �uzyskała największą�

liczbę� głosów.

§6.

Termin �wyborów �do� zarządu �SU� ogłasza� przewodniczący�/przewodnicząca SU� w�

porozumieniu �z �dyrekcją �szkoły.� W� danym� roku �szkolnym� wybory� nie �mogą

�się� odbyć później� niż przed rozpoczęciem się drugiego semestru nauki.

§7.

Ogólnoszkolne �wybory� do �zarządu� SU �oraz �opiekuna�/opiekunki SU

�przeprowadza �szkolna� komisja �wyborcza,� w�skład� której� wchodzi� jeden, �losowo

�wybrany� - lub chętny przedstawiciel� każdego �rocznika,� który �nie� jest� kandydatem.

§8.

Szkolna� komisja� wyborcza �powoływana� jest� na� 3 �tygodnie� przed� ustalonym

�przez� dyrekcję �szkoły� terminem� wyborów.�
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Do� jej� obowiązków� należy:

a. przyjęcie� zgłoszeń� od kandydatek/�kandydatów,

b. określenie �i� ogłoszenie �nazwisk� kandydatów�/kandydatek oraz� zasad�

prowadzenia �kampanii� wyborczej� przynajmniej �na �2� tygodnie� przed �terminem

�wyborów,

c. przygotowanie� wyborów,

d. ogłoszenie �terminu �i� miejsca� wyborów,

e. rozpowszechnienie� informacji �o� terminie �i� zasadach �wyborów �wśród�

uczennic/uczniów �szkoły,

f. przeprowadzenie� wyborów,

g. obliczenie� głosów,�

h. sporządzenie� protokołu �z� wyborów �i� ogłoszenie �ich �wyników.

§9.

Kandydaci/kandydatki �nie później niż 5 �dni �przed� terminem �wyborów �powinni

�przedstawić� komisji� wyborcze� listy� z� podpisami� minimum 10 uczniów i/lub

uczennic �szkoły� popierających� ich� kandydaturę. Formularz dotyczący zbierania

podpisów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego statutu.

Wraz z dołączeniem przez kandydatów formularzy z podpisami osób popierających ich

kandydaturę, wymagane jest dostarczenie oświadczenia o nieprowadzeniu negatywnej

kampanii w wyborach do Zarządu Samorządu Uczniowskiego Publicznego Liceum

Ogólnokształcącego im. Romka Strzałkowskiego w Poznaniu.

Powyższy dokument znajduje się w załączniku nr 2 niniejszego statutu.

§10.

Ogólnoszkolne �wybory �przebiegają� w� następujący �sposób:

1. Kandydaci�/kandydatki prowadzą� kampanię� wyborczą� w� czasie� 2� tygodni�

przed� ustalonym� przez� dyrekcję� szkoły �terminem �wyborów� i� według� zasad

�określonych �przez� szkolną �komisję �wyborczą. �Kampania� wyborcza� kończy� się�

dwa� dni �przed� terminem �wyborów.

2. Na �kartach �do� głosowania� nazwiska� kandydatów�/kandydatek do� zarządu� SU�

oraz �na� opiekunkę/opiekuna �SU� umieszczone �są� w �kolejności� alfabetycznej.

3. Głosowanie� dokonuje �się� poprzez �stawienie� się� przed� szkolną� komisją�

wyborczą� w� określonym� miejscu� i� terminie,� przedstawienie� legitymacji�

uczniowskiej� członkom/członkiniom �komisji,� złożenie� podpisu� na� liście� oraz�

wypełnienie� kart� do� głosowania� według� instrukcji �na �niej� zamieszczonej� i

�wrzucenie �karty� do �urny� wyborczej.
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4. W� liczeniu� głosów� biorą� udział� wszyscy� członkowie�/członkinie komisji�

wyborczej,� wspólnie� sporządzają� oni�/one i� podpisują �protokół� informujący �o

�liczbie� oddanych� głosów.

5. Opiekunem/opiekunką �SU� zostaje� nauczyciel/nauczycielka,� która otrzymał�

największą� liczbę �głosów.

6. Członkami/członkiniami �zarządu� SU� zostają wszyscy reprezentanci/reprezentantki z

każdej z klas, wybrani w przeciągu pierwszego miesiąca od momentu rozpoczęcia nowego

roku szkolnego.

7. Przewodniczącym/przewodniczącą zarządu SU zostaje osoba,� która� otrzymała�

największą� liczbę� głosów� w �głosowaniu �spośród� wszystkich �wybranych

�członków�/członkiń zarządu� SU.

8. Wiceprzewodniczącym/wiceprzewodniczącą �zarządu� SU �zostaje� osoba,� która�

otrzymała� drugą� w� kolejności� liczbę� głosów� spośród� wszystkich� wybranych

�członków�/członkiń zarządu� SU.

9. Jeżeli� ze �względu� na� równą �liczbę� głosów �oddanych� na� kandydatów�

zaistnieje� trudność� w �przydzieleniu �mandatów,� szkolna �komisja� wyborcza�

zarządza� wybory� uzupełniające.

§ 11.

W� ciągu �48 �godzin �od� ogłoszenia �wyników�

kandydaci/kandydatki/wyborcy/wyborczynie mogą� zgłaszać� do �komisji �wyborczej�

skargi� dotyczące� przebiegu� wyborów.� Skargi� powinny �być� złożone� na �piśmie

�oraz� zawierać� imię �i� nazwisko �osoby� składającej.

Wzór skargi znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego statutu.

Komisja �ma� obowiązek �rozpatrzyć� skargi� w� ciągu� maksymalnie 14� dni.� W

�przypadku �stwierdzenia� rażących� naruszeń� przepisów,� które� mogły� znacząco�

wpłynąć� na� wynik� wyborów,� komisja, �po �konsultacji� z� dyrekcją,� założycielem

szkoły, może� uznać� wybory �za �nieważne.

Jeśli� wszystkie� skargi� zostaną �oddalone� lub �uznane �za� nieistotne� dla �wyników

�wyborów,� wybory� zostają� uznane �za� ważne,� a �ich� wyniki� są� wiążące.

§ 12

1. Mandat członka/członkini zarządu SU oraz przedstawiciela/przedstawicielki samorządu

klasowego wygasa w razie:

a. rezygnacji,

b. końca kadencji,

c. po ukończeniu nauki w szkole.

2. Mandat opiekuna/opiekunki SU wygasa w razie:

a. rezygnacji,
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b. końca kadencji,

c. odwołania decyzją założyciela szkoły, dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

a. w� miejsce� przedstawiciela�/przedstawicielki samorządu� klasowego�–�samorząd�

klasowy� powołuje� osobę� pełniącą �jej� obowiązki �na �czas� określony �lub

�przeprowadza� wybory� uzupełniające,

b. w� miejsce �stałych� członków�/członkiń zarządu� SU�–�zarząd� SU� powołuje�

osoby� pełniące� ich� obowiązki� na� czas�określony �lub� przeprowadza� uzupełniające�

wybory� powszechne,

c. w �przypadku� przewodniczącego/przewodniczącej �zarządu� SU�–�na �czas�

określony� obowiązki� przewodniczącego/przewodniczącej �pełni�

wiceprzewodniczący�/wiceprzewodnicząca lub� przeprowadza �się �uzupełniające�

wybory� powszechne,

d. w� przypadku �wygaśnięcia� mandatu� opiekuna�/opiekunki SU�–�zarząd� SU

�w�ciągu� miesiąca �od� chwili� wygaśnięcia� mandatu �przeprowadza� uzupełniające�

wybory� powszechne,� a� w� tym� czasie� obowiązki� opiekuna� pełni �tymczasowo�

dyrektor/dyrektorka �szkoły.

Rozdział III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

Zmiana zapisów Statutu SU możliwa jest poprzez jednomyślną decyzją Zarządu SU na

wniosek co najmniej jednego/jednej członka/członkini.

§ 2

Potencjalne zmiany w Statucie SU Zarząd SU powinien skonsultować ze szkolną

społecznością w wybrany przez siebie sposób.

O zmianach w Statucie SU należy także informować Radę Pedagogiczną, Dyrekcję i

założyciela szkoły.
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Załącznik 1 do Statutu Samorządu Uczniowskiego                                     Poznań,.....................

Formularz dotyczący zbierania podpisów w sprawie wystawienia swojej kandydatury w

wyborach do Zarządu Samorządu Uczniowskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego

im. Romka Strzałkowskiego w Poznaniu

Imię i nazwisko kandydata/kandydatki ………………………………………………….

Zgłaszam chęć kandydowania na stanowisko (niepotrzebne skreślić):

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Opiekun/Opiekunka Samorządu Uczniowskiego

Podpisując ten formularz udzielasz oficjalnego poparcia kandydatowi/kandydatce podpisanemu/podpisanej

powyżej. Po złożeniu podpisu, nie możesz wycofać swojego poparcia, jednak możesz go udzielić więcej niż

jednemu kandydatowi/kandydatce. Formularz ten służy wpisaniu kandydata/kandydatki przez Komisję

Wyborczą na listę kandydatów i kandydatek i tylko przez Komisję Wyborczą będzie przetwarzany.

Lp imię, nazwisko uczeń/uczennica

nauczyciel/nauczycielka

podpis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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11

12

13

14

15

Aby zostać zarejestrowanym/zarejestrowaną na liście kandydatów i kandydatek trzeba zebrać co

najmniej 10 podpisów.

Załącznik 2 do Statutu Samorządu Uczniowskiego Poznań,...................

Oświadczenie o nieprowadzeniu negatywnej kampanii w wyborach

do Zarządu Samorządu Uczniowskiego Publicznego Liceum

Ogólnokształcącego im. Romka Strzałkowskiego w Poznaniu.

Oświadczam, że decydując się na kandydowanie do Zarządu Samorządu

Uczniowskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Romka

Strzałkowskiego w Poznaniu w roku szkolnym ……………… nie będę

prowadził/prowadziła negatywnej kampani, rozpowszechniał/rozpowszechniała

oszczerczych pomówień na temat innych kandydatów i kandydatek, a w czasie

kampanii wyborczej skupiać się będę na mocnych stronach mojej kandydatury i

postulatach przeze mnie zaproponowanych.

Podpisując to oświadczenie, potępiam stosowanie przemocy słownej i fizycznej w

języku debaty publicznej.

Numer kontaktowy do kandydata/kandydatki ……………………………………………………

Podpis kandydata/kandydatki

………………………………………….
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Załącznik 3 do Statutu Samorządu Uczniowskiego                                              Poznań,..........................

Skarga wyborcza

Imię i nazwisko zgłaszającego …………………………………………………………..

Funkcja zgłaszającego………………………………………………

Artykuł rozdziału 2 Statutu Samorządu Uczniowskiego złamany/naruszony według zgłaszającego

……….

Opis zdarzenia w wyniku którego doszło do złamania postanowień Statutu Samorządu

Uczniowskiego:

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………….……………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

……………………………………….……………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………

………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………….……………………………………………………………

…………………………………………….………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………….………………………
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………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

telefon kontaktowy do zgłaszającego ____-____-____

Podpis zgłaszającego………………………….…….

Załącznik 4 do Statutu Samorządu Uczniowskiego                                              Poznań,..........................

Skarga na działalność Komisji Wyborczej

Imię i nazwisko zgłaszającego …………………………………………………………..

Funkcja zgłaszającego………………………………………………

Artykuł rozdziału 2 Statutu Samorządu Uczniowskiego złamany/naruszony przez Komisję

Wyborczą według zgłaszającego ……….

Opis zdarzenia w wyniku którego doszło do złamania postanowień Kodeksu Wyborczego:

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………….……………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

……………………………………….……………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………

………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………….……………………………………………………………

…………………………………………….………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………….………………………
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………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

telefon kontaktowy do zgłaszającego ____-____-____

Podpis zgłaszającego………………………….…….
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