Załącznik nr 4
do Statutu XVII LO w Warszawie
przyjęty przez Radę Pedagogiczną
na zebraniu plenarnym w dniu 27.02.2013

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja FryczaModrzewskiego w Warszawie
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Samorząd Uczniowski XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie działa na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z
dnia 7. września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r nr 67, poz. 329 z późn. zm.), w
oparciu o Statut XVII LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
§2
Terenem działalności i siedzibą Samorządu jest obszar XVII LO przy ul. Elektoralnej 5/7 w
Warszawie.
§3
Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
§4
Najwyższym i niezbywalnym celem Samorządu jest dobro uczniów XVII LO im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego w Warszawie. Tym celem Samorząd kieruje się we wszystkich
swoich działaniach.
§5
W skład organów Samorządu nie mogą wchodzić osoby nie będące uczniami szkoły.
§6
Przyznane przez prawo uprawnienia Samorząd i jego organy wykonują bezpośrednio.
§7
Organami Samorządu są:
 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
 Prezydium Samorządu Uczniowskiego,
 Senat.
Rozdział II
PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§8
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego jest reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
§9
Przewodniczący SU kieruje pracami Prezydium Samorządu i bieżącą działalnością
Samorządu.
§ 10
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Przewodniczący Samorządu jest wybierany na roczną kadencję.
§ 11
1. Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego zarządza Senat w drodze uchwały.
Wybory powinny odbyć się nie później niż 30 dni od pierwszego posiedzenia Senatu nowej
kadencji.
2. Senat powołuje Komisję Wyborczą, która przeprowadza wybory. W skład Komisji
wchodzi 3 Senatorów oraz Opiekun Samorządu w charakterze obserwatora.
3. Kandydatury uczniów na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
należy pisemnie zgłaszać do Komisji Wyborczej najpóźniej na 14 dni przed dniem wyborów.
4. Kandydować na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego nie może
uczeń, którego ostatnia roczna ocena zachowania była naganna/ nieodpowiednia bądź nie
otrzymał on promocji do następnej klasy w ostatnim roku szkolnym.
5. Komisja Wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania na podstawie
danych udostępnionych przez Sekretariat Szkoły. Do głosowania uprawnieni są wszyscy
uczniowie Szkoły.
6. Głosowanie trwa jeden dzień od godziny 8:45 do godziny 14:45. Urna do głosowania
zostaje zapieczętowana w obecności wszystkich członków Komisji Wyborczej oraz Opiekuna
Samorządu, co zostaje odnotowane w protokole głosowania i poświadczone podpisami
obecnych osób. Urna zostaje rozpieczętowana po zakończeniu głosowania w tym samym
składzie, co również musi być odnotowane w protokole.
7. Przez cały czas głosowania przy urnie znajdować się musi przynajmniej jeden członek
Komisji Wyborczej. Z głosowania sporządzany jest protokół przez uprzednio wybranego
członka Komisji Wyborczej (protokolanta).
8. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisję
Wyborczą w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów (stan na dzień poprzedzający datę
głosowania). Karty do głosowania są ostemplowane pieczęcią Szkoły. Podczas głosowania
karty do głosowania wydaje się uczniom wyłącznie po złożeniu przez nich podpisu na liście
osób uprawnionych do głosowania, przygotowanej uprzednio przez Komisję Wyborczą. W
przypadku niezłożenia podpisu karty nie wydaje się.
§ 12
W dniu, w którym odbywa się głosowanie, nie można prowadzić żadnych form agitacji
wyborczej.
§ 13
1. Kampania wyborcza powinna być prowadzona w sposób moralny oraz z wzajemnym
poszanowaniem kandydatów.
2. Komisja Wyborcza ustala termin debaty wyborczej, w której biorą udział kandydaci na
stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego nie później niż na 5 dni przed
dniem głosowania.
3. Za prowadzenie debaty odpowiedzialne są trzy osoby wyłaniane przez Senat w drodze
jawnego głosowania.
§ 14
1. Komisja Wyborcza, po przeliczeniu głosów, w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia
wyborów stwierdza ich ważność i ogłasza wyniki. Przewodniczącym Samorządu
Uczniowskiego zostaje wybrana osoba, która uzyskała podczas głosowania więcej ważnych
głosów niż pozostali kandydaci.
2. W przypadku gdy kandydat jest tylko jeden musi on otrzymać co najmniej 50% ważnych
głosów.
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3. Komisja Wyborcza uznaje wybory za nieważne w przypadku:
 naruszenia przez kandydatów przepisów Regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
określających tryb wyboru Przewodniczącego, w szczególności w przypadku naruszenia
godności i dóbr osobistych pozostałych kandydatów,
 błędów w procedurze wyborczej.
4. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Wyborczą nieważności głosowania,
przeprowadza się je ponownie, w terminie do 14 dni od dnia unieważnienia wyborów.
§15
Kadencja Przewodniczącego Samorządu rozpoczyna się z dniem ogłoszenia wyników
wyborów.
§ 16
Do kompetencji przewodniczącego SU należy:
a) kierowanie pracą prezydium,
b) reprezentowanie samorządu na zewnątrz,
c) wykonywanie uchwał prezydium,
d) prowadzenie oficjalnych rozmów w imieniu samorządu,
e) zwoływanie posiedzeń prezydium SU i pierwszego posiedzenia Senatu,
f) występowanie z inicjatywami szkolnymi,
g) zgłaszanie projektów uchwał w Prezydium SU i Senacie.
§ 17
Przewodniczący Samorządu zwołuje posiedzenia Prezydium Samorządu nie rzadziej niż raz
w miesiącu.
§ 18
Przewodniczący Samorządu ma obowiązek respektować w swych działaniach postanowienia
niniejszego Regulaminu, „Statutu Szkoły”, Dyrektora i innych aktów prawnych, a także
przestrzegać ogólnie przyjętych norm moralnych i obyczajowych.
Rozdział III
PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ 19
Prezydium Samorządu jest organem kolegialnym. Jego pracami kieruje Przewodniczący
Samorządu.
§ 20
Skład Prezydium Samorządu stanowią: Przewodniczący Samorządu, Wiceprzewodniczący,
Sekretarz Samorządu, oraz dwóch członków Prezydium.
§ 21
1. Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Samorządu oraz pozostałych członków Prezydium
powołuje Przewodniczący Samorządu, spośród senatorów po uzyskaniu akceptacji 2/3
Senatu, przy obecności co najmniej połowy jego członków, w terminie 14 dni od rozpoczęcia
kadencji. Kandydaci, których ostatnia roczna ocena zachowania była naganna/
nieodpowiednia bądź nie otrzymali oni promocji do następnej klasy w ostatnim roku
szkolnym, nie mogą kandydować.
2. Członków Prezydium Samorządu odwołuje Przewodniczący Samorządu, po uzyskaniu
akceptacji 2/3 Senatu, przy obecności co najmniej połowy jego członków, w przypadku, gdy:
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 członek prezydium nie wypełnia swoich obowiązków,
 członek prezydium otrzymuje naganną bądź nieodpowiednią ocenę zachowania,
 członek prezydium złożył rezygnacje z pełnionej funkcji.
3. Mandat członka prezydium wygasa z chwilą opuszczenia przez niego szkoły.
§22
Prezydium Samorządu Uczniowskiego obraduje na posiedzeniach.
§ 23
Sekretarz prowadzi dokumentację Samorządu.
§ 24
1. Do kompetencji Prezydium Samorządu Uczniowskiego należy :
a) wykonywanie uchwał Senatu,
b) uchwalanie programu działalności SU,
c) występowanie do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich sfer życia szkoły,
d) opiniowanie na wniosek Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej spraw
wymagających opinii SU,
e) zwracanie się do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców z
wnioskiem o przyznanie środków na działalność regulaminową Samorządu,
f) pozyskiwanie sponsorów do realizacji projektów,
g) wydawanie komunikatów dotyczących działalności SU.
Rozdział IV
SENAT
§ 25
Senat jest organem Samorządu złożonym z przedstawicieli wszystkich klas. Nie mogą
reprezentować klasy osoby których ostatnia roczna ocena zachowania była naganna/
nieodpowiednia bądź nie otrzymali oni promocji do następnej klasy w ostatnim roku
szkolnym.
Senatorowie i kadencja Senatu
§ 26
Każda klasa deleguje dwóch przedstawicieli, zwanych „Senatorami”.
§ 27
Senatorowie wybierani są na roczną kadencję. Klasy wybierają Senatorów w sposób
demokratyczny w nieprzekraczalnym terminie do 30. września każdego roku i informują
o dokonanym wyborze Przewodniczącego Samorządu.
§ 27a
W przypadku, gdy klasa nie poinformuje Przewodniczącego Samorządu o wyborze
Senatorów lub nie dokona wyboru w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Senat
rozpoczyna kadencję w niepełnym składzie z możliwością poszerzenia składu osobowego o
Senatorów wybranych w późniejszym terminie.
Klasa ma prawo odwołania swojego przedstawiciela raz w trakcie trwania kadencji w
przypadku, gdy nie wypełnia on swoich obowiązków.
§ 28
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Kadencja Senatu rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia Senatu, które zwołuje
Przewodniczący Samorządu nie później niż 14 dni od dnia wyborów Senatorów
we wszystkich klasach.
§ 29
Senatorowie są zobowiązani do brania czynnego udziału w pracach Senatu, obecności na
posiedzeniach, a także do informowania uczniów o bieżącej działalności wszystkich Organów
Samorządu. W przypadku nieobecności senatora powinien się on usprawiedliwić.
W przypadku gdy senator nagminnie nie uczestniczy w posiedzeniach, Marszałek Senatu
informuje o zaistniałej sytuacji Samorząd klasowy.
§ 30
Mandatu senatora nie można łączyć ze stanowiskiem Przewodniczącego Samorządu.
Prezydium Senatu
§ 31
1. Członkowie Senatu wybierają spośród siebie Marszałka Senatu i dwóch wicemarszałków.
Marszałek i Wicemarszałkowie tworzą prezydium senatu.
2. Prezydium Senatu wybierają Senatorowie na pierwszym posiedzeniu Senatu nowej
kadencji spośród kandydatów zgłoszonych przez Senatorów.
3. W Prezydium
Uczniowskiego.

Senatu

nie

mogą

zasiadać

członkowie

Prezydium

Samorządu

§ 32
Pracami Senatu kieruje Marszałek Senatu.
§ 33
Prezydium Senatu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
§ 34
Marszałek Senatu:
 reprezentuje Senat,
 zwołuje posiedzenia Senatu,
 prowadzi obrady Senatu.
§ 35
Prezydium Senatu:
 przygotowuje plan pracy Senatu,
 ustala porządek dzienny obrad Senatu,
 sprawuje nadzór nad pracami Komisji Wyborczej.
Posiedzenia Senatu
§ 36
Pierwsze posiedzenie Senatu otwiera i prowadzi Przewodniczący Samorządu, do czasu
wyboru Prezydium Senatu.
§ 37
W posiedzeniach Senatu uczestniczy przewodniczący SU.
§ 38
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Posiedzenia Senatu odbywają się przynajmniej raz na dwa miesiące. Jeśli zaistnieje taka
potrzeba lub na wniosek przynajmniej połowy Senatorów, Prezydium Senatu decyduje o
zwołaniu dodatkowego posiedzenia.

§ 39
Na wniosek Przewodniczącego Samorządu, Marszałek Senatu ma obowiązek w ciągu 7 dni
zwołać nadzwyczajne posiedzenie Senatu.
Uchwały Senatu
§ 40
Senat podejmuje decyzje poprzez przyjmowanie uchwał zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Senatorów.
§ 41
Opiekun Samorządu Uczniowskiego, po uzyskaniu opinii Prezydium Senatu oraz Prezydium
SU, ma prawo zawiesić obowiązywanie uchwały Senatu w sytuacji gdy jest ona niezgodna z
przepisami prawa.
§42
Do kompetencji senatu należy:
a) udzielanie absolutorium ustępującemu prezydium SU za okres jego kadencji,
b) opiniowanie projektów zmian w regulaminie SU przedkładanych do zatwierdzenia
Radzie Pedagogicznej,
c) zarządzanie wyborów przewodniczącego SU i powoływanie komisji wyborczej,
d) podejmowanie uchwał w sprawie przeprowadzenia referendum.
Referendum
§ 43
W sprawach o szczególnym znaczeniu dla społeczności uczniowskiej i Szkoły może zostać
przeprowadzone referendum uczniowskie.
§ 44
1. O przeprowadzeniu referendum decyduje Senat, na wniosek Prezydium Samorządu
Uczniowskiego.
2. Senat w uchwale zwołującej referendum określa datę i tryb przeprowadzenia referendum.
3. Senat wybiera ze swojego grona trzyosobową Komisję Wyborczą, zobowiązaną do
przeprowadzenia referendum nie później niż 30 dni po jej wybraniu i odpowiedzialną
za przygotowanie i przebieg referendum.
Rozdział VI
TRYB ODWOŁANIA I REZYGNACJI CZŁONKÓW ORGANÓW SAMORZĄDU
§ 45
W przypadku potwierdzonego rażącego naruszenia obowiązków i nagminnego łamania
przepisów Regulaminu Samorządu Uczniowskiego lub negatywnej oceny pracy, Opiekun
Samorządu lub przynajmniej 2/3 ogólnej liczby Senatorów może zgłosić wniosek o zwołanie
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referendum ws. odwołania Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Wniosek jest
rozpatrywany przez Senat.
§ 46
Wniosek o zwołanie referendum ws. odwołania Przewodniczącego Samorządu musi poprzeć
co najmniej 2/3 ogólnej liczby Senatorów.
§ 47
W przypadku, gdy w referendum za odwołaniem Przewodniczącego Samorządu opowiedziała
się bezwzględna większość wszystkich uczniów Szkoły, Senat stwierdza odwołanie
Przewodniczącego i zarządza wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
§ 48
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego ma prawo zrezygnować z pełnionej funkcji.
Rezygnację przedstawia Prezydium Senatu, które wyznacza w ciągu 7 dni termin wyborów na
Przewodniczącego Samorządu, nie później niż 21 dni od daty złożenia rezygnacji.
§ 49
Ustępujący Przewodniczący pełni swoje obowiązki do czasu wyboru nowego
Przewodniczącego.
§ 50
W przypadku potwierdzonego i nagminnego łamania przepisów Regulaminu Samorządu
Uczniowskiego, niewypełniania swoich obowiązków lub negatywnej oceny pracy, Opiekun
Samorządu lub co najmniej ½ ogólnej liczby Senatorów może zgłosić wniosek o odwołanie
członka Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Wniosek jest rozpatrywany przez Senat.
§ 51
Uchwałę odwołującą członka Prezydium Samorządu musi poprzeć co najmniej 2/3 ogólnej
liczby Senatorów.
§ 52
W przypadku rezygnacji członka Prezydium Samorządu z pełnionej funkcji, Przewodniczący
Samorządu powołuje nowego członka Prezydium w terminie 30 dni, po uzyskaniu akceptacji
senatu.
§ 53
Wniosek o odwołanie członka Prezydium Senatu może złożyć Przewodniczący Samorządu,
Prezydium Samorządu lub co najmniej 10 członków Senatu.
§ 54
Prezydium Senatu ma obowiązek poddać taki wniosek pod głosowanie na najbliższym
posiedzeniu Senatu.
§ 55
Członek Prezydium Senatu zostaje odwołany, jeśli uchwałę w tej sprawie poparło co najmniej
2/3 ogólnej liczby Senatorów.
§ 56
W sytuacji odwołania lub rezygnacji członka Prezydium Senatu z pełnionej funkcji, Senat ma
obowiązek powołać w ciągu 21 dni nowego członka Prezydium Senatu.
§ 57
W przypadku odwołania lub rezygnacji Marszałka Senatu z pełnionej funkcji, jego obowiązki,
do czasu uzupełnienia składu osobowego Prezydium Senatu i wyboru Marszałka Senatu pełni
najstarszy Wicemarszałek.
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Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 58
1. Każdy uczeń ma prawo zgłosić do Prezydium Samorządu wnioski i opinie we wszystkich
sprawach dotyczących życia szkoły i działalności Samorządu Uczniowskiego.
2. Wnioski muszą być składane na piśmie.
3. Wnioski te przekazywane są Przewodniczącemu Samorządu, który przekazuje je
Marszałkowi Senatu, ten zaś przedstawia je Senatorom.
§ 59
Każda klasa ma obowiązek stosować się do zaleceń Prezydium i innych organów Samorządu
oraz terminowo wykonywać powierzone zadania w tym dokonywać wyboru Senatorów.
§ 60
W przypadkach nie objęcia danych kwestii przez niniejszy regulamin, sprawę rozstrzyga
Prezydium Samorządu w drodze uchwały.
§ 61
Regulamin wchodzi w życie następnego dnia po jego uchwaleniu.
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