
KOMPETENCJE I REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 1 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie. W chwili odejścia ucznia ze szkoły, przestaje on 

być członkiem S U i jego władz. 

2. Głównymi organami samorządu są: Rada Uczniów, Zarząd Samorządu Uczniowskiego, 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 2 

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności: 

1. Współdziałanie z organami Liceum w zapewnieniu uczniom należnych warunków do nauki. 

2. Kształtowanie pozytywnego stosunku do obowiązków szkolnych zawartych w Statucie Liceum. 

3. Przedstawianie Dyrektorowi Liceum opinii i potrzeb uczniów. 

4. Opiniowanie zachowań uczniów, którym grozi kara dyscyplinarna. 

5. Wnioskowanie do Dyrektora o udzielenie pochwał i nagród. 

6. Organizowanie uczniów do prac na rzecz Liceum, społeczności szkolnej, potrzebujących 

    oraz środowiska. 

 

§ 3 

1. Radę Uczniów tworzą przewodniczący Samorządów Klasowych wszystkich klas 

2. Wszyscy członkowie Rady Uczniów mają prawo do zgłaszania projektów uchwał. 

3. Rada Uczniów ma prawo odwołać członków Zarządu SU, jeżeli wotum nieufności wobec niego 

poprze przynajmniej 70% członków Rady Uczniów. 

4. Uchwały podjęte przez Radę Uczniów wchodzą w życie z dniem ich uchwalenia i nie mogą być 

sprzecznie z aktualnymi przepisami. 

5. Członkowie Rady Uczniów mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

§ 4 

1. Zarząd tworzą: Przewodniczący S U, Zastępca przewodniczącego, Sekretarz i Skarbnik. 

2. Kadencja Zarządu S U trwa 1 rok szkolny. 

3. Za pracę Zarządu S U odpowiada Przewodniczący. 

4. O składzie Zarządu S U decydują wybory powszechne. 

 

§ 5 

1. Przewodniczący S U jest głównym reprezentantem ogółu uczniów. 

2. Przewodniczący S U z uzasadnionych przyczyn może podać się do dymisji przed 

zakończeniem kadencji. W tym przypadku obowiązki Przewodniczącego S U obejmuje 

jego dotychczasowy zastępca do czasu zakończenia bieżącej kadencji. 

3. Kompetencje Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego: 

- kierowanie pracą S U, 

- zwoływanie zebrań Rady Samorządu Uczniowskiego, 

- reprezentowanie uczniów liceum na zewnątrz, 

- współpraca z nauczycielami, 

- przewodniczenie uroczystościom w szkole, 

- podpisywanie dokumentów w imieniu S U. 

4. Kompetencje Zastępcy przewodniczącego S U: 

- współpraca z Przewodniczącym S U, 

- kontakt z Samorządami Klasowymi, 

- zastępowanie Przewodniczącego podczas jego nieobecności. 

 



5. Kompetencje Sekretarza S U: 

- prowadzenie zeszytu protokołów z zebrań S U, 

- przygotowywanie sprawozdań z podejmowanych działań. 

 

§ 6 

1. W przypadku niekompetencji członka Zarządu S U na wniosek Rady Uczniów i Opiekuna S U, 

lub Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej można odwołać go z pełnionej funkcji. 

2. Niekompetencją jest m in.: nie wypełnianie obowiązków i zadań wynikających z pełnienia danej 

funkcji, działanie na szkodę społeczności uczniowskiej i innych organów szkolnych, naruszanie 

Statutu Szkoły, działanie niezgodne z regulaminem Samorządu Uczniowskiego, niegodne dla 

ucznia zachowanie. 

3. Sprawę rozpatrują pozostali członkowie Rady S U w obecności Opiekuna S U. 

4. Podjęcie decyzji o ewentualnym usunięciu następuje w wyniku głosowania tajnego, równego i 

bezpośredniego, jeżeli wotum nieufności wobec niego poprze przynajmniej 70% członków Rady 

Uczniów. 

5. W wypadku usunięcia członka Rady S U ma on prawo w przeciągu 7 dni odwołać się na piśmie 

do Dyrektora Szkoły. 

6. Odwołanie rozpatruje Komisja Odwoławcza w składzie: Dyrektor Szkoły, Opiekun S U i Rada 

Uczniów. 

 

§ 7 

1. Przewodniczącego S U wraz z jego zastępcą, sekretarzem i skarbnikiem wybierają uczniowie w 

głosowaniu powszechnym, równym, tajnym i bezpośrednim. 

2. Wybory organizuje ustępujący Zarząd S U oraz Szkolna Komisja Wyborcza złożona z 

przedstawicieli Samorządów Klasowych. 

3. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego S U są Samorządy Klasowe. Z 

każdej klasy ma być wyłoniony 1 kandydat, który spełnia warunki: 

- zachowanie na koniec roku szkolnego – co najmniej dobre, 

- dobra frekwencja (uczeń nie wagaruje), 

- sam chce czynnie angażować się w prace Samorządu i wyraża zgodę na podanie jego 

kandydatury. 

4. W skład Szkolnej Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić kandydaci do Zarządu S U. 

5. Szkolna Komisja Wyborcza: ogłasza listę kandydatów, termin wyborów, sporządza karty do 

głosowania zawierające imiona i nazwiska kandydatów, przygotowanie urny 

wyborczej, czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego, przeliczenie 

głosów, ustalenie wyników głosowania i podanie ich do publicznej wiadomości, przygotowanie 

protokołu dotyczącego wyników wyborów. 

6. Informację o wyborach rozwiesza się w formie plakatów na terenie szkoły. 

7. Kandydat ma prawo przeprowadzić kampanię wyborczą do dnia poprzedzającego dzień 

wyborów. 

- kampania wyborcza polega na rozwieszeniu na terenie szkoły plakatów wyborczych, 

transparentów, rozdawaniu ulotek. Kampania wyborcza musi być przeprowadzona w 

sposób kulturalny i nie przeszkadzający normalnemu funkcjonowaniu szkoły, 

- na plakatach wyborczych ma się znajdować: imię, nazwisko kandydata, z której jest klasy, hasło 

wyborcze, program wyborczy, charakterystyka osoby, może 

być umieszczone zdjęcie. Wszystkie plakaty i transparenty mogą być wywieszone 

na terenie szkoły za zgodą opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

- kampania wyborcza kończy się na dzień przed wyborami, każdy kandydat sprząta 

swoje plakaty itp. 

 

 

 



 

 

§ 8 

1. Opiekuna Samorządu wybiera spośród nauczycieli Rada Uczniów. Wybór Opiekuna 

przeprowadzany jest w miesiącu czerwcu (w wyjątkowych okolicznościach we wrześniu) w 

głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim. Po zakończeniu wyborów 

sporządza się protokół, zawierający wynik wyborów. 

2. Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna S U jest wyrażenie przez niego zgody. 

3. W przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba, funkcję Opiekuna S U mogą sprawować 2 osoby. 

4. Opiekun S U ma prawo zrezygnować z pełnionej funkcji. 

5. Opiekun S U: 

- czuwa nad całokształtem prac Samorządu, 

- jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu, 

- ma prawo uczestnictwa we wszystkich działaniach Samorządu, 

- pisze wraz z S U opinię dla uczniów typowanych do nagrody.  

 

 

§ 9 

1. Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu S U zwołuje w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników 

ustępujący Przewodniczący, który składa na nim swoją funkcję i przekazuje nowemu 

Przewodniczącemu dokumentację Samorządu Uczniowskiego. 

2. Zebranie Rady Uczniów zwołuje Przewodniczący lub Opiekun S U w przypadku wystąpienia 

takowej potrzeby. 

3. Na zebraniach S U, stawiennictwo reprezentantów Samorządów Klasowych jest obowiązkowe. 

Na zebraniach Zarządu S U, stawiennictwo Samorządów Klasowych nie jest obowiązkowe. 

4. Zebranie Rady Uczniów prowadzi Przewodniczący. 

5. Z głosem doradczym w posiedzeniu Rady Uczniów mogą wziąć udział: 

- Dyrektor Szkoły 

- opiekun S U 

- osoby zaproszone na posiedzenie. 

6. Zebrania, na których podejmowane są uchwały muszą być protokołowane. Protokół, który 

sporządza Sekretarz powinien zawierać: 

- termin i miejsce zebrania, 

- przyjęty porządek obrad, 

- treść podjętych uchwał, 

- podpisy Przewodniczącego i protokolanta. 

 

§ 10 

1. Wszyscy uczniowie klasy tworzą Samorząd Klasy. 

2. Samorząd Klasy jest jednostką pomocniczą Samorządu Uczniowskiego. 

3. Opiekę nad SK sprawują wychowawcy klas. 

4. W terminie nie przekraczającym 15 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego, samorząd klasy 

wybiera spośród siebie: 

- przewodniczącego SK 

- zastępcę przewodniczącego SK 

- skarbnika SK 

5. Do zadań SK należy: 

- planowanie życia klasy (organizowanie wycieczek i uroczystości klasowych, wyjścia do 

teatru, muzeum itp.), 

- rozwiązywanie konfliktów w klasie, 

- organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej w nauce. 

 



 

 

§ 11 

1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany 

w drodze ogólnoszkolnego referendum, w którym bierze udział co najmniej 50% uczniów. 

3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, 

Radzie Rodziców wnioski i opinie w sprawach szkoły, w szczególności dotyczące praw 

i obowiązków ucznia. 

4. Uczniowie mają prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego, redagowania i wydawania gazety szkolnej, organizowania działalności 

kulturalnej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

5. Uczniowie mają prawo powołać Rzecznika Praw Ucznia, mediatora w razie sytuacji 

konfliktowych. 


