
USTAWA USTROJOWA 

I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z MATURĄ 

MIĘDZYNARODOWĄ IM. JAM SAHEBA DIGVIJAY SINHJI 

uchwalona 6. października 2010 roku 

poprawiona uchwałą Sejmu Szkolnego z dnia 15 stycznia 2019 roku 

1.      Władze Szkoły 

1.1.  I Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Maturą Międzynarodową im. Jam Saheba Digvijay Sinhji 

(dalej też: Szkoła) jako Rzeczpospolita ma trojakiego rodzaju władze: 

-               ustawodawczą, którą pełni Sejm Szkolny; 

-               wykonawczą, którą pełni Dyrektor, Rada Nauczycieli i Rada Szkoły; 

-               sądowniczą, którą pełni Sąd Szkolny. 

1.2.   Sejm Szkolny, Rada Szkoły i Sąd Szkolny są władzami wybieralnymi w wyborach powszechnych. 

1.3.   Kadencja władz wybieralnych trwa rok począwszy od ogłoszenia wyników wyborów. 

1.4.   Wybory do władz wybieralnych odbywają się jesienią. 

1.5.   Wybory do władz wybieralnych są organizowane przez Komisję Wyborczą powołaną przez Radę 

Szkoły. 

1.6.   Komisja Wyborcza ogłasza kalendarz wyborczy, zawierający informacje o terminie trwającej co 

najmniej tydzień kampanii wyborczej, terminach głosowania i terminie ogłoszenia wyników nie 

późniejszym niż tydzień od zakończenia głosowania. 

1.7.   Kandydaci do władz wybieralnych nie biorą udziału w pracach Komisji Wyborczej. 

2.      Sejm Szkolny 

2.1.W skład Sejmu wchodzi nie więcej niż 20% osób uprawnionych do głosowania w każdym ze 

stanów: uczniowskim, rodzicielskim, nauczycielskim. Komisja Wyborcza przed każdymi wyborami 

podaje do wiadomości publicznej maksymalną liczbę posłów w każdym stanie. 

2.2.   Inicjatywę ustawodawczą mają posłowie, Dyrektor Szkoły, Rada Szkoły, Rada Nauczycieli, Zarząd 

TP PSLO oraz co najmniej 20 obywateli Szkoły. 

2.3.   Sejm organizuje referendum w ważnych dla Szkoły sprawach. Czyni to na wniosek co najmniej 

20 obywateli Szkoły. 

2.4.   Każdy poseł dysponuje liczbą (100/3n) głosów, gdzie n oznacza liczbę posłów ze stanu posła, 

którzy stawili się na posiedzenie Sejmu. 



2.5.   Sejm jako władza ustawodawcza uchwala oraz zmienia Ustawę Ustrojową. Czyni to 

bezwzględną większością głosów swego składu, przy obecności posłów dysponujących co najmniej 

2/3 liczby głosów. 

2.6.   Pozostałe decyzje Sejm podejmuje zwykłą większością głosów. 

2.7.   Na pierwszym posiedzeniu Sejm Szkolny wybiera delegatów na Sejm Rzeczypospolitej Szkolnej. 

3.      Rada Szkoły 

3.1.   Rada Szkoły składa się z nie więcej niż 13 osób. Stany uczniowski, rodzicielski i nauczycielski 

reprezentują po 4 osoby, zaś stan absolwencki 1 osoba. 

3.2.   Rada Szkoły kieruje całokształtem życia społecznego Szkoły. 

3.3.   Rada Szkoły może wnosić do TP PSLO o odwołanie Dyrektora Szkoły. 

3.4.   Rada Szkoły może wnosić do Dyrektora Szkoły o usunięcie ucznia lub zwolnienie nauczyciela. 

4.      Sąd Szkolny 

4.1.   Sąd Szkolny składa się z 3 osób. Każdy ze stanów (uczniowski, rodzicielski i nauczycielski) 

reprezentuje 1 osoba. 

4.2.   Sędzią nie może być Dyrektor Szkoły, Poseł ani członek Rady Szkoły. 

4.3.   Wszyscy członkowie Sądu Szkolnego wchodzą w skład Sądu Rzeczypospolitej Szkolnej. 

4.4.   Sąd Szkolny nie wymierza kar, lecz rozstrzyga spory zaistniałe na terenie Szkoły. 

4.5.   Sąd Szkolny bada legalność prawa szkolnego i dokonuje jego wykładni. 

4.6.   Sąd Szkolny bada zgodność z prawem decyzji innych władz szkolnych. 

4.7.   Sąd Szkolny uchyla część lub całość wadliwego przepisu lub zarządzenia. 

5.      Zgłaszanie kandydatur 

5.1.   Kandydatem do Sejmu Szkolnego zostaje osoba, która przekaże Komisji Wyborczej zgodę na 

kandydowanie popartą przez co najmniej 10 osób ze swojego stanu. 

5.2.   Kandydatem do Rady Szkoły zostaje osoba, która przekaże Komisji Wyborczej zgodę na 

kandydowanie popartą przez co najmniej 20 osób z dowolnego stanu. 

5.3.   Kandydatem do Sądu Szkolnego zostaje osoba, która przekaże Komisji Wyborczej zgodę na 

kandydowanie popartą przez co najmniej 20 osób z dowolnego stanu. 

6.      Głosowanie 

6.1.   W wyborach do Sejmu każdy obywatel głosuje wyłącznie na kandydatów ze swojego stanu. 

Podczas głosowania każdy obywatel może poprzeć nie więcej kandydatów niż maksymalna liczba 

posłów w tym stanie, podana wcześniej przez Komisję Wyborczą. (p.2.1) 



6.2.   W wyborach do Rady Szkoły każdy obywatel głosuje na kandydatów ze wszystkich stanów. 

Podczas głosowania może poprzeć nie więcej niż: 

-               4 osoby ze stanu uczniowskiego, 

-               4 osoby ze stanu rodzicielskiego, 

-               4 osoby ze stanu nauczycielskiego, 

-               oraz dodatkowo jednego absolwenta. 

6.3.   W wyborach do Sądu Szkolnego każdy obywatel głosuje na kandydatów ze wszystkich stanów. 

Podczas głosowania może poprzeć nie więcej niż jednego kandydata z każdego stanu. 

7.      Uzyskanie mandatu 

7.1.   Posłem na Sejm Szkolny zostaje kandydat, który uzyska co najmniej 15% głosów poparcia w 

swoim stanie. 

7.2.   Jeśli kandydatów, którzy uzyskają co najmniej 15% głosów w swoim stanie będzie więcej niż 

limit wskazany przez Komisję Wyborczą, mandaty poselskie przyznawane będą w ramach stanu 

kandydatom w kolejności malejącej liczby oddanych na nich głosów. 

7.3.   Jeśli w danym stanie nie będzie kandydatów, którzy uzyskają co najmniej 15% głosów, mandaty 

poselskie w tym stanie otrzyma pięciu kandydatów z najwyższymi wynikami. 

7.4.   Członkiem Rady Szkoły zostaje po 4 kandydatów ze stanów uczniowskiego, rodzicielskiego i 

nauczycielskiego, którzy uzyskali w danym stanie największą liczbę głosów. Do Rady Szkoły wchodzi 

też absolwent, który uzyskał największą liczbę głosów. 

7.5.   Sędzią Sądu Szkolnego zostaje 1 kandydat z każdego ze stanów (uczniowskiego, rodzicielskiego i 

nauczycielskiego), który uzyskał w danym stanie największą liczbę głosów. 

7.6.   W przypadku niejasności, który kandydat został wybrany, Komisja Wyborcza zarządza wybory 

uzupełniające na sporne stanowiska. 

 


