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Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu 

 

 

Uchwalono na podst. art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 59 ze zm.). 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Samorząd Uczniowski działa na podstawie art. 85 ustawy Prawo Oświatowe  

z 14 grudnia 2016 r., Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu. 

3. Do realizacji swoich celów ogół uczniów wybiera przedstawicieli – organy Samorządu 

Uczniowskiego. 

4. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

 

§ 2. Organy Samorządu Uczniowskiego 

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1) na szczeblu klas - samorządy klasowe; 

2) na szczeblu szkoły – Zarząd Samorządu Uczniowskiego; 

3) Rada Samorządu Uczniowskiego; 

4) Rada Wolontariatu. 

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z następujących funkcji: 

1) przewodniczący Samorządu; 

2) zastępca przewodniczącego; 

3) sekretarz; 

4) członkowie zarządu. 

3. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzi Zarząd i przedstawiciele 

samorządów klasowych. 

4. Rada Wolontariatu liczy cztery osoby powołane w porozumieniu  z samorządami 

klasowymi. Szkolna Rada Wolontariatu wybiera ze swojego grona przewodniczącego.  

 

§ 3. Tryb wyborów  

1. Wybory organizuje ustępujący Zarząd i Opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

2. Wybory odbywają się w pierwszym tygodniu października. 

3. Wybory poprzedza kampania wyborcza, podczas której kandydaci mają prawo 

do zaprezentowania własnego programu działania samorządu.  

4. Kandydaci do Zarządu Samorządu Uczniowskiego wybierani są przez ogół uczniów 

poprzez wyłanianie przedstawicieli klas na zebraniach klasowych. Typowani 

kandydaci muszą osiągać dobre wyniki w nauce i co najmniej dobrą ocenę  

z zachowania w poprzednim roku szkolnym. 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-11-2018&qplikid=4186#P4186A7
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5. Przewodniczący wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym                    

i powszechnym spośród zaproponowanych kandydatów. 

6. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza składająca się z przedstawicieli uczniów 

poszczególnych klas /po 1 przedstawicielu/, którzy nie kandydują w wyborach.  

7. Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki Opiekuna 

Samorządu. 

8. Głosowanie odbywa się w sposób tajny poprzez skreślenie na liście wyborczej 2 

wybranych kandydatów. 

9. Bezpośrednio po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza dokonuje sprawdzenia 

ważności oddanych głosów oraz obliczenia liczby głosów oddanych na poszczególnych 

kandydatów. 

10. W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy nie mogą przebywać osoby, które 

nie są członkami Komisji.  

11. Po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół, który jest dokumentem 

stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów. 

12. Przewodniczącym Samorządu zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę 

głosów. 

13. W skład Zarządu oprócz przewodniczącego wchodzi czterech kandydatów, którzy 

otrzymali największą liczbę głosów. 

14. Kadencja organów Samorządu trwa rok. 

15. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem 

kadencji. 

16. W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji, jego 

obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego Samorządu. 

17. Członka Zarządu można odwołać, jeżeli narusza regulamin Samorządu Uczniowskiego 

lub nie bierze udziału w pracach Samorządu. 

18. Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach 

uzyskał kolejno największą liczbę głosów. 

19. Samorząd pracuje w sekcjach, przy czym liczbę, skład i zadania sekcji opracowywane 

są na ogólnym zebraniu, gdzie wybierani są członkowie sekcji. 

 

§ 4. Rada Wolontariatu 

1. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu.  

2. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem szkoły powołuje Radę  

 Wolontariatu. 

3. Rada Wolontariatu liczy cztery osoby powołane w porozumieniu  z samorządami 

klasowymi. Szkolna Rada Wolontariatu wybiera ze swojego grona przewodniczącego.  

4. Rada Wolontariatu inicjuje i koordynuje działalność wolontariacką w szkole poprzez: 

1) promowanie idei wolontariatu wśród uczniów;  

2) diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym i lokalnym; 

3) opiniowanie oferty działań wolontariackich;  

4) przeprowadzanie ogólnopolskich i regionalnych akcji charytatywnych; 
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5) wspieranie osób potrzebujących w ramach indywidualnych akcji 

charytatywnych;  

6) organizowanie korepetycji dla uczniów z problemami w nauce;  

7) organizowanie kiermaszów okolicznościowych.  

 

§ 5. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego 

1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz 

Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem                      

i stawianymi wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu. 

2. Kompetencje stanowiące Samorządu Uczniowskiego: 

1) uchwalanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego; 

2) przedstawienie sporządzonych przez Samorząd Uczniowski wniosków                            

o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

3. Kompetencje opiniodawcze Samorządu Uczniowskiego: 

1) opiniowanie programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły; 

2) opiniowanie wniosku Dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej o skreślenie ucznia  

                         z listy uczniów; 

3) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez 

uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju; 

4) opinia w sprawie wniosku Dyrektora szkoły o wprowadzeniu obowiązku 

noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, 

5) opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju. 

4. Samorząd Uczniowski ma obowiązek: 

1) przedstawić Dyrektorowi szkoły plan pracy; 

2) sukcesywnie realizować plan pracy i przedkładać po każdym semestrze 

sprawozdanie z jego wykonania; 

3)  konsultować z Opiekunem planowane działania; 

4)  prowadzić księgę protokołów i przedkładać ją Opiekunowi;  

5) przeprowadzać wybory w terminie ustalonym z Dyrektorem szkoły; 

6) opiniować na prośbę Dyrektora dokumenty szkoły. 
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5. Wszystkie decyzje Zarządu i samorządów klasowych podejmuje się większością 

głosów w obecności co najmniej połowy ich składu. 

6. Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone przez Dyrektora 

szkoły. 

7. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły, Samorząd 

może zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli pozostałych organów szkoły. 

 

§ 6. Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

1. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybierają wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Opiekun pełni funkcję doradczą samorządu. 

3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora (bez prawa 

głosu) obrad Zarządu i koordynatora działalności samorządu. 

4. Opiekun sprawuje nadzór nad działalnością organów Samorządu, wspiera ich pracę 

i pośredniczy w kontaktach z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły oraz 

innymi instytucjami. 

5. Do obowiązków Opiekuna Samorządu Uczniowskiego należy:  

1) udzielanie pomocy w realizacji zaplanowanych zadań, zapewnienie niezbędnych 

warunków do samorządnej działalności młodzieży, aktywizowanie młodzieży do 

pracy na rzecz szkoły i środowiska; 

2) czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu Uczniowskiego;  

3) dokonywanie podsumowań, ewaluacji pracy Samorządu Uczniowskiego. 

6. Kadencja Opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa rok. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Samorządu  nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny dla wszystkich uczniów na stronie 

internetowej szkoły.  

3. Zmiany w regulaminie można dokonać podczas wspólnych obrad Rady i Zarządu  

Samorządu na wniosek przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, Opiekuna lub 

co najmniej polowy członków Rady lub Zarządu Samorządu Uczniowskiego.  

4. W przypadku nierespektowania ustawowych, statutowych uprawnień Samorządu 

Uczniowskiego przez Dyrektora szkoły, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, Radę 

Szkoły, przewodniczący Samorządu może złożyć pisemne zażalenie do Dyrektora 

szkoły. 

5. Regulamin został uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym                

i powszechnym w dniu 7 listopada 2018r. 

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 


