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PREAMBUŁA

My, uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego
im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie, równi w prawach
i w obowiązkach wobec szkoły, pragnąc zapewnić sobie możliwość zdobywania wiedzy, kształtowania
swojej osobowości zgodnie z zasadami współżycia społecznego
wprowadzamy niniejszą konstytucję.

ROZDZIAŁ I
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
§1
Uczeń ma prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i nauczania.
2. Zapoznania się z programami nauczania (ich treściami, celami i wymaganiami) oraz
kryteriami oceniania. Informacji dotyczącej podręczników szkolnych i systemu oceniania
3. Opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, w tym ochrony przed wszelkimi
formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz do ochrony i poszanowania godności własnej.
4. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym.
5. Bieżącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów.
6. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce i zachowania.
7. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów z indywidualnym programem lub tokiem nauki
włącznie.
8. Uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz imprezach szkolnych.
9. Reprezentowania Liceum na konkursach, olimpiadach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze
swoimi umiejętnościami i możliwościami.
10. Pomocy ze strony nauczyciela przedmiotu i pedagoga w przypadku trudności w nauce.
11. Przedstawiania wychowawcy klasy, pedagogowi lub innym nauczycielom swoich problemów oraz
uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień.
12. Zachowania w tajemnicy swoich problemów i spraw powierzonych w zaufaniu.
13. Korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
14. Korzystania z pomocy pedagogiczno-psychologicznej.
15. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
księgozbioru biblioteki oraz sprzętu sportowego podczas lekcji oraz poza zajęciami szkolnymi,
po uzgodnieniu z nauczycielami odpowiedzialnymi za udostępnianie pomieszczeń, sprzętu
lub pomocy dydaktycznych.

16. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Liceum, jeżeli nie narusza
tym dobra innych osób.
17. Wpływania na życie Liceum poprzez działalność samorządu uczniowskiego i organizacji
młodzieżowych istniejących w Liceum.
18. Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Liceum.
19. Zgłaszanie zaistniałego konfliktu do samorządu uczniowskiego, wychowawcy, pedagoga
lub Dyrektora.
20. Składania skarg w przypadku naruszenia swoich praw.

§2
Uczeń ma obowiązek:
1. Przestrzegania postanowień zawartych w statucie Liceum i jego załącznikach oraz
zarządzeniach Dyrektora i regulaminach pomieszczeń szkolnych.
2. Postępowania w sposób godny i odpowiedzialny w szkole i poza nią.
3. Dbania o dobre imię i poszanowanie tradycji II Liceum Ogólnokształcącego im. Wł.
Broniewskiego w Koszalinie.
4. Punktualnego i systematycznego uczęszczania na zajęcia zgodnie z obowiązującym planem.
5. Systematycznego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych.
6. Wykonywania poleceń wydawanych przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
Liceum.
7. Bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu, e-papierosów oraz spożywania
alkoholu, używania i dystrybucji narkotyków i innych środków odurzających.
8. Przebywania podczas lekcji i przerw wyłącznie na terenie szkoły.
9. Pozostawiania wierzchniego okrycia (płaszcze, kurtki) w szatni szkolnej.
10. Troszczenia się o mienie Liceum, estetyczny wygląd, czystość i porządek na jego terenie.
11. Naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody ( sposób naprawiania szkody określa
każdorazowo dyrektor liceum lub nauczyciel odpowiedzialny za uszkodzony sprzęt).
12. Aktywnego udziału w życiu szkolnym.
13. Godnego reprezentowania Liceum na zewnątrz.
14. Dbania o kulturę słowa, okazywania szacunku dorosłym i kolegom.
15. Przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności i wandalizmu.
16. Szanowania poglądów i przekonań innych ludzi.

17. Szanowania nietykalności i godności własnej, nauczycieli, innych pracowników szkoły,
koleżanek i kolegów oraz gości Liceum.
18. Ubierania się schludnie i estetycznie, odpowiednio do miejsca ; ubiór ucznia jest dowolny
przy zachowaniu następujących ustaleń:
a) na co dzień w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar
pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy,
b) na terenie budynku szkoły uczeń zobowiązany jest nosić obuwie nie zagrażające zdrowiu
(np. niedopuszczalne są wysokie obcasy),
c) na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy ustalony w porozumieniu
z nauczycielem.
d) podczas uroczystości i świąt szkolnych, na egzaminach lub w czasie reprezentowania Liceum
na zewnątrz obowiązuje strój uroczysty.
19. Wyłączenia telefonu komórkowego podczas zajęć dydaktycznych.
20. Noszenia ważnej legitymacji szkolnej.
ROZDZIAŁ II
STRUKTURY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.
§3
1. Na poziomie klas uczniów reprezentuje samorząd klasowy w składzie: przewodniczący,
zastępca przewodniczącego, skarbnik.
2. Na poziomie szkoły uczniów reprezentuje:
a) Parlament szkoły, w skład którego wchodzą przewodniczący poszczególnych klas;
b) Rada Szkoły w kład której wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego,
Sekretarz, Skarbnik i przewodniczący komisji tematycznych.

ROZDZIAŁ III
KOMPETENCJE STRUKTUR SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§4
Do zadań i obowiązków wszystkich struktur Samorządu należy:
1. Dbanie o dobre imię II Liceum;
2. Propagowanie postaw prospołecznych;
3. Podejmowanie działań na rzecz spełniania obowiązków szkolnych;
4. Propagowanie

postaw,

których

wyznacznikiem

jest

zaangażowanie, szacunek do nauczycieli, rodziców i uczniów.

uczciwość,

prawdomówność,

§5
Do zadań samorządu klasowego należy:
1. Opracowanie programu działania na dany rok szkolny;
2. Występowanie do wychowawcy klasy z wnioskami o nagrody i kary;
3. Opiniowanie propozycji ocen zachowania;
4. Monitorowanie przestrzegania prawa wewnątrzszkolnego.
§6
Do zadań Parlamentu Szkoły należy:
1. Przedstawianie Dyrektorowi szkoły wszelkich problemów dotyczących spraw
dydaktycznych i wychowawczych;
2. Organizowanie działalności sportowej, kulturalnej w szkole;
3. Opiniowanie propozycji skreślenia z listy uczniów szkoły;
4. Wybieranie opiekuna Samorządu Szkolnego;
5. Sporządzenie wniosku o stypendium;
6. Składanie propozycji i opinii dotyczących zajęć pozalekcyjnych;
7. Składanie propozycji do projektu Planu Wychowawczego i Planu Profilaktyki;
8. Zatwierdzanie Plany Pracy na rok szkolny;
9. Współpraca z organami szkoły.
§7
Kompetencje Rady Szkoły:
1. Opracowanie projektu Plany Pracy;
2. Opracowanie projektu budżetu Rady i jego realizacja;
3. Realizacja zadań określonych w Planie Pracy;
4. Przygotowanie wniosków kandydatów na stypendium Prezesa Rady Ministrów;
5. Składanie projektów uchwał Parlamentowi;
6. Koordynowanie prac komisji problemowych.
§8
Kompetencje Przewodniczącego Rady Szkoły:
1. Ustalenie wewnętrznej struktury Rady Szkoły;
2. Powoływanie komisji tematycznych;
3. Reprezentowanie Samorządu uroczystościach, imprezach pozaszkolnych;
4. Koordynowanie prac Rady Szkoły.

§9
Rozstrzyganie sporów i odwołań:
1. Wszelkie spory między organami samorządu rozstrzyga Dyrektor szkoły;
2. Wszelkie odwołania od uchwał, decyzji należy kierować do Dyrektora szkoły.

ROZDZIAŁ IV
ORDYNACJA WYBORCZA
§ 10
Zasady wyborów do samorządu klasowego:
1. Kadencja samorządu klasowego trwa jeden rok;
2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie klasy;
3. Wybory są jawne, na wniosek jednego ucznia mogą być tajne;
4. Wybory przeprowadza wychowawca klasy;
5. Uczniowie wybierają w wyborach bezpośrednich przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego oraz skarbnika.
§ 11
Zasady wyborów do Parlamentu Szkoły:
1. Wybory mają charakter pośredni;
2. Uczniowie wybierają samorząd klasowy, a ten spośród siebie wyłania reprezentanta klas
do Parlamentu Szkoły.
§ 12
Zasady wyboru Przewodniczącego Rady Szkoły
1. Wyboru Przewodniczącego dokonuje Parlament Szkoły.
2. Wybory są tajne, równe, większościowe, bezpośrednie.
3. Wyboru Organizuje Komisja Wyborcza powołana przez Parlament Szkoły.
4. Do zadań Komisji należy:
a) ogłoszenie terminu wyborów;
b) opublikowanie zasad prawa wyborczego;
c) zbieranie kandydatów i weryfikacja ich zgłoszeń;
d) przeprowadzenie wyborów.
5. Na posiedzeniu wyborczym Parlamentu Szkoły kandydaci przedstawiają swoje programy działania.

6. Bierne prawo wyborcze posiadają uczniowie którzy:
a) potwierdzą listę zgłoszeniową 15 podpisami Komitetu Wyborczego;
b) przedstawią założenia swojego programu;
c) nie mają obniżonej oceny zachowania – poniżej poprawnej;
d) nie zostali ukarani żadną karą statutową.
7. Przewodniczącym Rady Szkoły zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę ważnych głosów.
§ 13
Zasady wyboru Rady Szkoły.
1. Radę Szkoły tworzą: Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik, Przewodniczący Komisji.
2. Skład Rady Szkoły proponuje Przewodniczący.
3. Skład rady Szkoły zatwierdza Parlament w glosowaniu jawnym.
ROZDZIAŁ V
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Wyboru władz samorządowych dokonuje się corocznie w terminie do 20 września
każdego roku szkolnego.
2. Warunkiem zakończenia kadencji jest:
a) złożenie sprawozdania, przed Parlamentem Szkoły z zakończonej, rocznej kadencji;
b) w sprawozdaniu musi być zawarta informacja o realizacji programu oraz rozliczenie wydatków;
c) przekazanie dokumentacji Dyrektorowi Szkoły.
3. Z posiedzeń Parlamentu, Rady Szkoły sporządza się protokoły.
4. Za dokumentowanie prac struktur samorządu odpowiedzialny jest Sekretarz Rady.
5. Za prowadzenie księgi przychodów i wydatków odpowiedzialny jest Skarbik Rady.
6. Zmiany w Konstytucji zatwierdza w głosowaniu jawnym Parlament Szkoły.
7. Uchwalenie Konstytucji Samorządu Uczniowskiego należy do wyłącznej kompetencji Parlamentu.
8. Projekty zmian, projekt nowej Konstytucji mogą zgłosić organy szkoły.

…………………………………….
podpis dyrektora szkoły

