ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO
§1
Wszyscy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Nr XI we Wrocławiu są członkami Samorządu
uczniowskiego, wchodząc w skład Parlamentu.
§2
Członkami Senatu są zawsze przewodniczący samorządów klasowych, wybierani demokratycznie
przez zespoły klasowe.
W razie nieobecności przewodniczącego samorządu klasowego, jego obowiązki w Senacie przejmuje
zastępca lub inny członek samorządu klasowego.
§3
Senat wybiera Prezydium w składzie: przewodniczący, jego zastępca, skarbnik, sekretarz,
przewodniczący sekcji (organizacyjna, artystyczna i interwencyjna)
§4
Wybory przewodniczącego Senatu odbywają się w pierwszej połowie października.
Przewodniczącym może być uczeń klasy I,II jeśli jest absolwentem gimnazjum, lun I, II III jeśli jest
absolwentem szkoły podstawowej.
Dzień wyborów oznacza i ogłasza sekretarz Senatu w takiej formie, by informacja była dostępna dla
każdego ucznia Zespołu. Ogłoszenie to rozpoczyna jednocześnie kampanię wyborczą, nie może więc
ukazać się później niż na dwa tygodnie przed ustaloną datą wyborów.
1. Kandydaturę zgłosić może każdy uczeń liceum, który w poprzednim roku szkolnym otrzymał
ocenę ze sprawowania co najmniej dobrą.
2. Jeżeli kandydat jest członkiem Senatu, na czas wyborów jego funkcje przejmuje jego
zastępca.
3. Kandydaci i ich zwolennicy mogą prowadzić w szkole kampanię wyborczą w dowolnej formie,
nie może ona jednak naruszać postanowień Statutu Liceum.
4. Kandydaci opracowują i w dowolnej formie publikują swój program wyborczy, dbając jednak o
to, by mógł się z nim zapoznać każdy uczeń Liceum.
5. Członkowie Senatu na lekcjach wychowawczych poprzedzających wybory mają obowiązek
zasięgnięcia opinii zespołu klasowego na temat kandydatów i brać ją pod uwagę przy
podejmowaniu decyzji.
6. W dniu wyborów kandydaci przedstawiają swój program Senatowi w formie wypowiedzi ustnej
nie dłuższej niż 15 minut, po czym odpowiadają na zadawane im pytania.
7. Nadzór nad przebiegiem wyborów sprawuje komisja złożona z Opiekuna Samorządu oraz
ustępującego przewodniczącego i członków Prezydium Senatu. Z prac komisji są wykluczeni
ci członkowie Prezydium, którzy kandydują w wyborach.
8. Wybory są ważne, jeżeli w głosowaniu uczestniczy przynajmniej 2/3 regulaminowej liczby
członków Senatu.
9. Wyboru przewodniczącego dokonuje Senat w tajnym głosowaniu w toku kolejnych głosowań:
w każdym z nich odpada kandydat, który zdobył najmniejszą ilość głosów.
§5
Zastępca zostaje wybrany w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów. Jeżeli jest to możliwe,
należy się przy tym kierować zasadą, by przewodniczący i zastępca reprezentowali różne poziomy
klas.

§6
Na tym samym posiedzeniu, Senat powołuje także sekretarza, skarbnika lub przewodniczących sekcji,
spośród ochotników z Senatu lub spoza niego (innych członków Parlamentu Zespołu).
Jeżeli do jednej funkcji kandydować będzie więcej niż jedna osoba, Senat decyduje zwykłą
większością głosów wyrażoną w tajnym głosowaniu.
§7
Przewodniczący Senatu i jego zastępca nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w samorządach
klasowych. Jeżeli takie funkcje do tej pory pełnili, zostają z nich w momencie wyboru automatycznie
zwolnieni, a w ich klasach zostają przeprowadzone wybory uzupełniające.
§8
Przewodniczącego Senatu odwołać można:
1. Na umotywowany pisemny wniosek opiekuna Samorządu, Dyrekcji Liceum lub innych jego
organów lub co najmniej 10% regulaminowej liczby członków Senatu – głosami 2/3 senatorów
w obecności przynajmniej 3/4 ich regulaminowej liczby.
2. Wynikiem referendum uczniowskiego (§ 10,11,12 Regulaminu Samorządu).
3. Gdy z powodu choroby lub innych przyczyn losowych nie może efektywnie sprawować funkcji
przewodniczącego, tzn. jeżeli w ciągu semestru opuścił ponad 30% zajęć lekcyjnych
przewidzianych dla danego oddziału.
4. Na wniosek samego przewodniczącego.
W przypadkach opisanych w p-tach 3 i 4 decyzję, po konsultacji z Senatem, podejmuje Opiekun
Samorządu.
§9
Przewodniczący Senatu automatycznie pozbawiony zostaje funkcji w następujących przypadkach:
1. Został ukarany za nieprzestrzeganie Statutu Liceum karami wymienionymi w Statucie Liceum
(przy czym ocena naganna zachowania rozumiana jest jako ocena semestralna lub roczna).
2. Przestał być uczniem Liceum.
§ 10
W przypadku odwołania przewodniczącego Senatu, jego obowiązki przejmuje jego dotychczasowy
zastępca do ponownych wyborów, które powinny się odbyć nie później niż 30 dni od momentu
ustąpienia poprzedniego przewodniczącego.
§ 11
Pozostałych członków Prezydium odwołać może Senat większością zwykłą w obecności przynajmniej
2/3 senatorów na umotywowany wniosek przewodniczącego, członka Prezydium, Opiekuna
Samorządu, Dyrekcji Liceum, Rady Pedagogicznej lub co najmniej 5 senatorów.

