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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Sejmik działa na rzecz uczniów Liceum.
§2
1. Sejmik uczniowski tworzą:
1) przedstawiciele uczniów szkoły(w zależności od potrzeb)
2) nauczyciele(w zależności od potrzeb)
3) koordynator prac całości sejmiku,
2. Osoby te działają w 3 komisjach: Sportu, Medialnej oraz Promocji Szkoły
§3
Zasady działania sejmiku uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez
sejmik w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
§4
Uczniowie tworzący komisje są reprezentantami ogółu uczniów.
§5
Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem Liceum.
§6
Uczniowie tworzący sejmik uczniowski maja prawo do przedstawienia radzie
pedagogicznej, radzie rodziców i dyrektorowi opinii i wniosków we wszystkich
sprawach szkoły.

Rozdział II
Cele i zadania sejmiku uczniowskiego
§7
Cel główny: edukacja samorządowa i dorastanie do współtworzenia
demokratycznej rzeczywistości wraz z kształtowaniem umiejętności
podejmowania decyzji i odpowiedzialności za nie.
§8
Zadania jakie wyznaczył i przyjął do realizacji sejmik uczniowski:
1) rozwijanie samorządności i aktywności uczniów,
2) ochrona praw uczniów,
3) reprezentowanie interesów uczniów wobec władz lokalnych,
4) propagowanie zdrowego stylu życia i zachowań chroniących zdrowie,
5) stymulowanie różnorodnych form aktywności fizycznej uczniów,
wspierających ich rozwój i kształtowanie nawyków aktywnego
wypoczynku,
6) integracja społeczności szkolnej,
7) rozwijanie uzdolnień uczniów,
8) budzenie potrzeby uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym
szkoły, środowiska, regionu,
9) krzewienie idei jednoczącej się Europy, kształtowanie w świadomości
młodzieży postawy ,, patriotyzmu europejskiego”,
10) rozwijanie u młodych obywateli Europy poczucia odpowiedzialności
za pokój i obronę praw człowieka oraz ochronę środowiska i spuścizny
kultury,
11) promowanie szkoły oraz propagowanie uroków naszego regionu,
12) szerokie włączanie się w ochronę środowiska,
13) organizacja czasu wolnego młodzieży,
14) pomoc dzieciom ubogim i pochodzącym z rodzin środowiskowo
zaniedbanych, patologicznych.

Rozdział III

Ordynacja wyborcza
§9
1) Wybory na Przewodniczącego Sejmiku Uczniowskiego są powszechne,
równe i tajne.
2) Udział w wyborach mogą wziąć wszyscy uczniowie liceum.
3) Każdy poprawnie oddany głos ma taka samą wartość.
4) Uczniowie mają prawo do nie ujawniania treści oddanego głosu.
5) Przewodniczący jest przedstawicielem sejmiku wobec władz liceum oraz
instytucji zewnętrznych.
6) Przewodniczący Sejmiku Uczniowskiego oraz koordynator jego pracy
wybierani są raz na rok szkolny. Kadencja trwa 10 miesięcy.
7) Termin wyborów do sejmiku- do10-ego czerwca poprzedniego roku
szkolnego.
8) Wybory przeprowadza powołana na czas wyborów Komisja Wyborcza
w której skład wchodzą- trzech członków oraz koordynator SU.
9) W wyborach może wziąć udział uczeń liceum z klas I-II, spełniający
kryteria na Przewodniczącego Sejmiku Uczniowskiego.
10) Przewodniczący SU ma prawo wybrać sobie zastępcę i sekretarza z
pośród ogółu uczniów.
11) Uczestnictwo w sejmiku jest dobrowolne. Osoba wybrana przez klasę,
ale nie wyrażająca chęci działania może zrezygnować z pełnienia funkcji.
W takim przypadku przyjmuje się innego ucznia wyrażającego
zainteresowanie współpracą z sejmikiem. Propozycja takiej osoby może
wyjść od członków poszczególnych komisji.
12) Członkowie Sejmiku Uczniowskiego ( biorąc pod uwagę indywidualne
zainteresowania uczniów ) ustalają skład poszczególnych komisji. Dobór
następuje poprzez dobrowolną deklarację chęci przynależności do
wybranej komisji.
13) Istnieje możliwość usunięcia z sejmiku osoby notorycznie uchylającej
się od uczestnictwa w sesjach sejmiku. Wykreślenie następuje
większością głosów wszystkich członków sejmiku.

Rozdział IV
Regulaminy i zadania poszczególnych komisji
§ 10
1. Regulaminy poszczególnych komisji tworzą jej członkowie.
2. Regulaminy należy obowiązkowo przedstawić koordynatorowi prac
sejmiku w nieprzekraczalnym terminie do drugiego posiedzenia w danym
roku szkolnym.
§ 11
Podjęte przez komisje zadania tworzą harmonogram imprez i uroczystości
licealnych.
§ 12
1. Każda komisja wybiera swojego przewodniczącego i koordynatora( jest
nim zawsze przedstawiciel młodzieży i pedagogów).
2. Do zadań przewodniczącego i koordynatora należy koordynacja pracy
komisji oraz jej reprezentowanie.
Rozdział V
Regulaminy i zadania poszczególnych komisji
§13
1. Sejmik uczniowski spotyka się na sesjach w miarę potrzeb, ale nie
rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Komisje składają na sesjach szczegółowe sprawozdania ze swojej
działalności( raz w semestrze).
3. Osobą prowadzącą sesje jest Przewodniczący Sejmiku Uczniowskiego.
§14

Informacje dotyczące prac komisji prezentuje się w gablotach z wiadomościami
bieżącymi. Na apelach ogólnoszkolnych oraz za pomocą komunikatów.
§15
Dokumentację pracy sejmiku uczniowskiego tworzą: księga protokołu obrad
sejmiku, sprawozdania poszczególnych komisji oraz harmonogram imprez
i uroczystości w liceum.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§16
Terminy obrad poszczególnych komisji oraz realizacja zamierzeń odbywa się
według własnych harmonogramów.
§17
Uchwały, opinie i wnioski Sejmiku Uczniowskiego zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.
§18
1. Sprawy wymagające współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, rady
rodziców z sejmikiem powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich
zainteresowanych stron.
2. Głos decydujący w sprawach spornych dotyczących działalności sejmiku
i poszczególnych komisji ma dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
w Świebodzicach.
§19
Przedstawiciele klas tworzący sejmik uczniowski mogą na swój wniosek
dokonywać zmian lub uzupełnień regulaminu.
§20
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

