Regulamin Lubelskiej Ligi Samorządowej dla szkół ponadpodstawowych.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Celem Lubelskiej Ligi Samorządowej jest:
1) wspieranie i promowanie działalności samorządowej w lubelskich szkołach,
2) kreowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych i obywatelskich młodzieży,
3) propagowanie wiedzy o prawach i obowiązkach ucznia,
4) kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko rówieśnicze i lokalną
wspólnotę wśród uczniów lubelskich szkół.
§2
Rozgrywki w ramach Lubelskiej Ligi Samorządowej organizowane są osobno dla szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
§3
1. Rozgrywki Lubelskiej Ligi Samorządowej trwają w ramach jednego roku
szkolnego.
2. Harmonogram rozgrywek stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
§4
Organizatorem Lubelskiej Ligi Samorządowej jest Urząd Miasta Lublin.
§5
Wszystkie informacje na temat rozgrywek Lubelskiej Ligi Samorządowej będą
publikowane na stronie www.lublin.eu – sekcja Mieszkańcy – zakładka Dzieci i
Młodzież.
Rozdział 2
Uczestnicy
§6
1. Uczestnikami Samorządowej Ligi Mistrzów są Zespoły samorządów uczniowskich
działające w szkołach podstawowych.
2. Członkami zespołu samorządu uczniowskiego zgodnie z art. 55 ust. 2 Ustawy o
systemie oświaty mogą być wszyscy uczniowie szkoły.
§7
1. Każda szkoła może zgłosić jeden Zespół.
2. Zespół mogą tworzyć członkowie organów Samorządu Uczniowskiego lub
specjalnie powołani uczniowie.
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§8
1. Zgłoszenia Zespołu należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2
do niniejszego regulaminu.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) Nazwę i adres szkoły
2) Nazwę Zespołu – opcjonalnie
3) Imię i nazwisko Przewodniczącego Zespołu
4) Imię i nazwisko Opiekuna Zespołu. Opiekunem Zespołu może zostać opiekun
Samorządu Uczniowskiego lub inny nauczyciel, wybrany przez członków
zespołu.
3. Do zgłoszenia można dołączyć:
1) regulamin wyborów oraz protokół z wyborów organów Samorządu
Uczniowskiego;
2) protokół z demokratycznego wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
jeśli taki wybór został przeprowadzony.
3) za potwierdzenie organizacji demokratycznych wyborów Zespół otrzyma
odpowiednio 30 pkt za wybory organów Samorządu Uczniowskiego, 15 pkt za
wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
Rozdział 3
Organizacja rozgrywek
§9
1. W ramach rozgrywek Lubelskiej Ligi Samorządowej Zespoły mogą zgłaszać
wydarzenia organizowane samodzielnie w szkole lub przy współpracy
z samorządami uczniowskimi lub zespołami z innych lubelskich szkół.
2. Organizatorem wydarzenia może być Zespół lub inni uczniowie szkoły, którą
reprezentuje Zespół.
3. Zespoły mogą zgłaszać wydarzenia organizowane od początku września do
końca maja danego roku szkolnego.
§ 10
Multi-Akcja: wydarzenia zakładające udział więcej niż 3 szkół:
1. Jeden zespół może zgłosić organizację lub współorganizację maksymalnie trzech
Multi-Akcji w jednej edycji Ligi,
2. Jeden zespół może zgłosić udział w maksymalnie w dziesięciu Multi-Akcjach w
jednej edycji Ligi,
3. Organizację Multi-Akcji zgłasza tylko jeden zespół – główny organizator –
wskazując w formularzu ewentualnych współorganizatorów oraz szkoły biorące
udział w Multi-Akcji,
4. Po zakończeniu Multi-Akcji główny organizator składa sprawozdanie z organizacji
Multi-Akcji, stanowiące załącznik nr 3 do regulaminu, w którym wskazuje
współorganizatorów i uczestników zgłaszających organizację lub udział w MultiAkcji. Na podstawie tego zgłoszenia zespołom, które współorganizowały lub
uczestniczyły w Multi-Akcji, zostaną naliczone odpowiednie punkty za organizację
lub udział w Multi-Akcji.
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§ 11
1. Super-Akcja: wydarzenia szkolne w kategoriach:
1) Nasza Szkoła – imprezy i wydarzenia, których celem jest integracja
środowiska szkolnego,
2) Mamy Prawo – wydarzenia na temat praw i obowiązków ucznia,
3) RuszajMy! – wydarzenia sportowe,
4) Młoda Kultura – wydarzenia kulturalne,
5) My Obywatele - wydarzenia promujące postawy obywatelskie i patriotyczne,
6) PomagaMy - akcje charytatywne.
2. W każdym miesiącu może być zgłoszona tylko jedna Super-Akcja.
3. Po zakończeniu Super-Akcji zespół przekazuje sprawozdanie na formularzu
stanowiącym załącznik nr 4 do regulaminu.
§ 12
Warunkiem zakwalifikowania Akcji, a następnie przyznania odpowiedniej liczby
punktów jest publikacja informacji oraz relacji z organizacji wydarzenia w serwisach
elektronicznych lub w mediach społecznościowych szkoły.

1.

2.
3.

4.

§ 13
Wszystkie zgłoszenia i sprawozdania Multi-Akcji i Super-Akcji należy dokonywać
wyłącznie elektronicznie za pomocą formularza opublikowanego na stronie
www.lublin.eu
Sprawozdanie z Multi-Akcji należy przekazać w ciągu 7 dni od daty zakończenia
Akcji.
Sprawozdanie z Super-Akcji należy przekazać w ciągu 5 dni od zakończenia akcji.
Akcje, z których organizacji sprawozdania zostaną złożone po określonym w § 11
ust. 5 oraz § 12 ust. 4 terminie nie zostaną uwzględnione w punktacji.
Sprawozdania z wydarzeń zorganizowanych w okresie od września do 13 grudnia
należy przekazać do 20 grudnia.
Rozdział 4
Punktacja

§ 14
1. Za organizację, współorganizację oraz udział w Multi-Akcjach i Super-Akcjach
zespoły otrzymają punkty.
2. Punktacja Multi-Akcji:
1) za organizację Multi-Akcji zespół otrzyma 30 punktów. Dodatkowo za
każdą szkołę biorącą udział w Multi-Akcji zespół otrzyma 5 punktów.
Dodatkowe punkty zespół otrzyma za udział maksymalnie 20 szkół;
2) za współorganizację Multi-Akcji zespół otrzyma 20 punktów. Dodatkowo
za każdą szkołę biorącą udział w Multi-Akcji zespół otrzyma 5 punktów.
Dodatkowe punkty zespół otrzyma za udział maksymalnie 20 szkół;
3) za udział w Multi-Akcji zespół otrzyma 10 punktów.
3. Punktacja Super-Akcji:
1) za organizację Super-Akcji w kategorii: Nasza Szkoła, Mamy Prawo i My
Obywatele zespół otrzyma 15 punktów;
2) za organizację Super-Akcji w kategorii: RuszajMy!, Młoda Kultura,
PomagaMy! zespół otrzyma 10 punktów.
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§ 15
Szczegółowa punktacja znajduje się w tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do regulaminu.
§ 16
Maksymalna liczba punktów jaką zespół może zdobyć w ciągu rozgrywek wynosi 670.
§ 17
Ranking zespołów będzie publikowany na stronie www.lublin.eu.
Rozdział 5
Nagrody
§ 18
Nagrodą w Lubelskiej Lidze Samorządowej jest:
1) za zajęcie pierwszego miejsca - statuetka Złotego Koziołka Samorządności,
2) za zajęcie drugiego miejsca - statuetka Srebrnego Koziołka Samorządności,
3) za zajęcie trzeciego miejsca - statuetka Brązowego Koziołka Samorządności.
§ 19
1. Zespół, który zdobędzie minimum 55% punktów otrzyma tytuł Brązowego Lidera
Uczniowskiej Samorządności.
2. Zespół, który zdobędzie minimum 65% punktów – Srebrnego Lidera Uczniowskiej
Samorządności.
3. Zespół, który zdobędzie minimum 75% punktów – Złotego Lidera Uczniowskiej
Samorządności.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 20
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji oraz zmiany zapisów
regulaminowych.
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Załącznik nr 1
do regulaminu Lubelskiej Ligi Samorządowej dla szkół ponadpodstawowych

Harmonogram rozgrywek w roku szkolnym 2019/2020
w Lubelskiej Lidze Samorządowej dla szkół ponadpodstawowych.
Data
12 listopada 2019 r.
20 grudnia 2019 r.
31 grudnia 2019 r.

15 stycznia 2020 r.
14 lutego 2020 r.
16 marca 2020 r.
15 kwietnia 2020 r.
15 maja 2020 r.
15 czerwca 2020 r.
31 maja 2020 r.
17 czerwca 2020 r.

Działanie
rozpoczęcie rejestrowania Zespołów zgłoszonych do
udziału w Lubelskiej Lidze Samorządowej
zakończenie rejestrowania Zespołów zgłoszonych do
udziału w Lubelskiej Lidze Samorządowej
przekazywanie sprawozdań z wydarzeń
zorganizowanych w okresie od początku września do 13
grudnia 2019 r.

aktualizacja rankingu Zespołów

zakończenie rozgrywek Lubelskiej Ligi Samorządowej
ogłoszenie wyników Lubelskiej Ligi Samorządowej

Ponadto:
 sprawozdanie z MULTI-AKCJI – 7 dni po zakończeniu wydarzenia;
 sprawozdanie z SUPER-AKCJI – 5 dni po zakończeniu wydarzenia.
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Załącznik nr 2
do regulaminu Lubelskiej Ligi Samorządowej dla szkół ponadpodstawowych
Karta zgłoszenia Zespołu do udziału w rozgrywkach
w Lubelskiej Lidze Samorządowej dla szkół ponadpodstawowych.

1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa i adres szkoły:
Nazwa Zespołu (opcjonalnie):
Przewodniczący Zespołu – do kontaktu:
Opiekun Zespołu:
Do zgłoszenia można dołączyć:
1) regulamin wyborów oraz protokół z wyborów organów Samorządu
Uczniowskiego;
2) protokół z demokratycznego wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

☐ akceptujemy regulamin Lubelskiej Ligi Samorządowej
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Załącznik nr 3
do regulaminu Lubelskiej Ligi Samorządowej dla szkół ponadpodstawowych

Sprawozdanie z Multi-Akcji w rozgrywkach
w Lubelskiej Lidze Samorządowej dla szkół ponadpodstawowych.

1.
2.
3.
4.
5.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nazwa Zespołu zgłaszającego Multi-Akcję:
Nazwa szkoły:
Nazwa Multi-Akcji
Data Multi-Akcji
Uczestnicy Multi-Akcji
UWAGA! w trzeciej kolumnie należy wpisać w jakim charakterze wymieniona
szkoła brała udział w Multi-Akcji – głównego organizatora, współorganizatora,
czy uczestnika.
Na podstawie tej informacji zostaną przyznane punkty odpowiednio za
organizację, współorganizację i udział.
Nazwa szkoły

Funkcja
Główny organizator

6. Adres internetowy Multi-Akcji
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Załącznik nr 4
do regulaminu Lubelskiej Ligi Samorządowej dla szkół ponadpodstawowych

Sprawozdanie z Super-Akcji w rozgrywkach
w Lubelskiej Lidze Samorządowej dla szkół ponadpodstawowych.
Nazwa Zespołu zgłaszającego Super-Akcję:
Nazwa szkoły:
Nazwa Super-Akcji
Data Super-Akcji
Rodzaj Super-Akcji
☐ Nasza Szkoła
☐ Mam Prawo
☐ RuszajMy!
☐ Młoda Kultura
☐ My Obywatele
☐ PomagaMy!
6. Adres internetowy Super-Akcji:
1.
2.
3.
4.
5.
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Załącznik nr 5
do regulaminu Lubelskiej Ligi Samorządowej dla szkół ponadpodstawowych
Punktacja w rozgrywkach
w Lubelskiej Lidze Samorządowej dla szkół ponadpodstawowych.

Punktacja za demokratyczne wybory SU i opiekuna SU
demokratyczny wybór organów Samorządu Uczniowskiego
demokratyczny wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego
Punktacja za organizację akcji:
Multi-Akcja
organizacja Multi-Akcji - 30 pkt + 5 punktów za każdą szkołę
biorącą udział w Multi-Akcji, maksymalnie 20 szkół
współorganizacja Multi-Akcji - 20 pkt + 5 punktów za każdą
szkołę biorącą udział w Multi-Akcji, maksymalnie 20 szkół
udział w Multi-Akcji
SUPER-AKCJA
Nasza Szkoła
Mamy Prawo
My Obywatele
RuszajMy!
Młoda Kultura
PomagaMy!
razem

punktacja
30 pkt
15 pkt

maks. 130 pkt
maks. 120 pkt
10 pkt
15 pkt
15 pkt
15 pkt
10 pkt
10 pkt
10 pkt
670 pkt
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