Regulamin samorządu klasowego .
1. Samorząd Klasowy ( dalej SK)działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty,
Statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
2. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły i regulaminem
stanowi do niego załącznik.
3. Samorząd Klasowy wyłaniany jest na drodze demokratycznego głosowania,
wybory mogą odbyć się przy 75% obecnych uczniów danej klasy.
4. Samorząd Klasowy wybierany jest na okres jednego roku szkolnego.
5. Samorząd klasowy składa się z:
a) przewodniczącego,
b) zastępcy przewodniczącego,
c) skarbnika.
Opiekunem samorządu jest wychowawca klasy.
6. Do zadań przewodniczącego samorządu klasowego należy:
a) ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym;
b) reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych, apeli i wydarzeń
środowiskowych wraz z wychowawcą;
c) występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych;
d) reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych;
e) udział w pracach organizowanych przez Podkowiańskie Liceum
Ogólnokształcące;
f) inne zadania nałożone przez klasę lub samorząd szkolny.
g) dbanie o czystość, ład i porządek w klasie oraz o wystrój klasy i szkoły,
7. Do zadań zastępcy przewodniczącego należy:
a) przejęcie obowiązków przewodniczącego klasy w przypadku jego nieobecności,
b) przejęcie części obowiązków przewodniczącego w przypadku ich nadmiaru
8. Do zadań skarbnika należy:
a. dysponowanie funduszami klasowymi.
b. Zbiórki klasowe na imprezy szkolne w tym wycieczki, wigilie.
9. Tryb składania skarg i próśb o rozstrzygnięcie kwestii spornych:
a) uczeń zgłasza zastrzeżenia za pośrednictwem przewodniczącego klasy do
wychowawcy.
Wychowawca klasy, przedstawia sprawę danemu
nauczycielowi i w porozumieniu z nim i danym uczniem rozstrzyga
sporne kwestie,
b) sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do właściwego Dyrektora i
wicedyrektora, których decyzje są ostateczne.
10. Samorząd klasowy może zostać odwołany w przypadku:
a)Rażących naruszeń Statutu Szkoły, nieprzestrzegania niniejszego regulaminu
b) Na wniosek co najmniej 3 uczniów, lub wychowawcy. Wniosek poddawany jest
głosowaniu, przy obecności co najmniej 75% obecnych uczniów danej klasy. Głosowanie
odbywa się zwykłą większością głosów, co oznacza, że przechodzi w momencie
uzyskania większej liczby głosów „za” niż przeciw”. Głosów wstrzymujących się nie
dolicza się do żadnej z grup.
11. Nowy samorząd zostaje wyłoniony w wyborach, według zasad opisanych w
regulaminie. Nie mogą kandydować osoby odwołane.

