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Regulamin Samorządu Uczniowskiego  

w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego  

w Wisznicach 
 

Podstawa prawna: 
 

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 67 z 1996 r.    

z późn. zmianami). 

2) Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach. 

 

Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. W Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach działa Samorząd 

Uczniowski zwany dalej Samorządem. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

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

4. Rada Samorządu wybierana jest przez społeczność uczniowską w demokratycznych 

wyborach. 

5. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna. 

 

Rozdział II  
 

Cele i zadania Samorządu 

§2 

1. Samorząd uczestniczy w życiu szkoły poprzez: 

a) rozwijanie demokratycznych form współżycia i kształtowanie umiejętności 

zespołowego działania, 

b) kształtowanie właściwego stosunku uczniów do nauki, 

c) pomoc w planowaniu życia i pracy szkoły, organizowaniu działalności uczniów, 

d) organizowanie imprez w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, 

e) organizowanie apeli okolicznościowych, 

f) prace społeczne na rzecz środowiska, 

2. Samorząd współpracuje z nauczycielami w celu osiągnięcia przez uczniów jak najlepszych 

wyników nauczania. 

3. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy także: 

 a) dbanie o dobre imię i honor szkoły, kontynuowanie  i wzbogacanie tej tradycji, 

 b) zgłaszanie uczniów do wyróżnień, nagród i kar, 

 c) organizowanie prac pozalekcyjnych, 

d) dysponowanie w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego funduszami 

będącymi w posiadaniu samorządu. 

 

Rozdział III  

 

Organy Samorządu Uczniowskiego 

 

§3 

1. Organami Samorządu są: 

    a) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, 

    b) Rada Samorządu Uczniowskiego, 
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    c) Samorządy klasowe, 

    d) Zebrania ogólne samorządów klasowych. 

 

2. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

   a) Przewodniczący, 

   b) Zastępca Przewodniczącego, 

   c) Sekretarz, 

   d) Skarbnik 

 

§4 

 

Kompetencje Organów oraz członków Rady Samorządu Uczniowskiego 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

1. Reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządy klasowe. 

2. Czuwa nad całokształtem prac Samorządu i współpracuje z organizacjami działającymi         

na  terenie szkoły i poza nią. 

3. Pośredniczy pomiędzy nauczycielami a uczniami. 

4. Służy doradztwem i pomocą dla wszystkich członków Samorządu. 

5. Zwołuje zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego. 

6. Jest inicjatorem i koordynatorem uroczystości i imprez szkolnych. 

7.Na koniec kadencji składa sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego. 

 
§5 

 

Zastępca Przewodniczącego: 

1. Przejmuje obowiązki przewodniczącego Samorządu w razie jego nieobecności. 

2. Wspomaga wszelkie działania Samorządu Uczniowskiego. 

3. Odpowiada za kontakt pomiędzy Radą a społecznością uczniowską. 

 

§6 

 

Sekretarz: 

1. Prowadzi na bieżąco protokolarz, 

2. Sporządza protokoły z posiedzeń Rady Samorządu Uczniowskiego, 

3. Powiadamia o zebraniach członków Rady Samorządu. 

§7 

 

Skarbnik: 

1. Zbiera ustalone wysokości składek od skarbników klasowych. 

2. Prowadzi rozliczenia finansowe Samorządu Uczniowskiego. 

3. Na koniec kadencji rozlicza budżet Samorządu Uczniowskiego. 

 

Rozdział IV 

Sekcje Samorządu Uczniowskiego 

§8 

 

W ramach Samorządu mogą działać następujące sekcje: 

a) artystyczna, 
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b) medialna, 

c) organizacyjna. 

§9 

 

Zadania poszczególnych Sekcji: 

1. Sekcja artystyczna 

a) grupa plastyczno-dekoracyjna: 

 oprawa dekoracyjna organizowanych imprez,  

 opieka nad tablicą Samorządu Uczniowskiego,  

 tworzenie plakatów okolicznościowych. 

b) grupa muzyczna: 

 oprawa muzyczna organizowanych imprez, 

 stały kontakt z nauczycielem odpowiedzialnym za sprzęt muzyczny. 

2. Sekcja medialna 

a) gazetka szkolna: 

 redagowanie artykułów o tematyce związanej z Samorządem, 

 stały i systematyczny kontakt z opiekunem gazetki szkolnej. 

b) strona internetowa: 

 systematyczna aktualizacja działu traktującego o sprawach Samorządu, 

 stały kontakt z uczniami bezpośrednio odpowiedzialnymi za szkolną stronę 

internetową, 

 foto – dokumentowanie realizacji zadań za pomocą aparatu fotograficznego, 

 systematyczny kontakt z nauczycielem informatyki. 

3. Sekcja organizacyjna 

 organizowanie akcji charytatywnych, 

 organizowanie akcji mających na celu pomoc potrzebującym, 

 organizowanie oraz koordynacja przebiegu akcji ogólnopolskich oraz 

regionalnych, skierowanych do społeczności uczniowskiej. 

 

Rozdział V 
 

Zasady działania Samorządu  
 

§10 
1. Rada Samorządu ma prawo przydzielić poszczególnym klasom zadania związane z realizacją 

potrzeb społeczności uczniowskiej. 

2. Kadencja członków Rady trwa 1 rok. 

3. Organy Samorządu zobowiązane są na koniec roku szkolnego, składać sprawozdanie ze 

swojej działalności na ogólnym zebraniu Samorządu Uczniowskiego. 

4. Rada Samorządu obraduje na zebraniach organizowanych w miarę potrzeb. 

5. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszeni goście. 

6. Rada realizuje zadania Samorządu. Podejmuje na zebraniach uchwały. Uchwały Rady nie 

mogą być sprzeczne ze Statutem Liceum Ogólnokształcącego im Władysława Zawadzkiego 

w Wisznicach.  

 

Rozdział VI 
 

Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego  

 

                                                                     §11 
1. Opiekun Samorządu czuwa nad całokształtem prac Samorządu. 

2. Pośredniczy w kontaktach pomiędzy uczniami a nauczycielami. 
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3. Pełni rolę doradczą oraz wspomaga inicjatywę uczniowską. 

4. Opiekun Samorządu Uczniowskiego nie ma prawa decydować „za” lub „w imieniu” 

Samorządu Uczniowskiego. 

5. Opiekun Samorządu ma prawo veta w każdej decyzji podejmowanej przez Samorząd 

Uczniowski. 

 

Rozdział VII 

 

Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego 

 

  §12 

 

1. Rada Samorządu jest nadrzędnym organem koordynacyjnym odpowiedzialnym za prace 

Samorządu Uczniowskiego. 

2.Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się najpóźniej w ostatnim dniu 

września nowego roku szkolnego. 

3.Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego przeprowadza Komisja Wyborcza, którą 

powołuje Rada Samorządu Uczniowskiego mijającej kadencji. 

4. W skład Komisji Wyborczej powinno wchodzić min. 3 uczniów z różnych oddziałów.  

5. Obowiązki Komisji Wyborczej: 

 a) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,  

 b) ogłoszenie listy kandydatów,  

 c) przygotowanie kart do głosowania, 

 d) przeprowadzenie wyborów, 

 e) przeliczenie głosów, 

 f) sporządzenie protokołu, 

 g) ogłoszenie wyników, 

6. Po sporządzeniu i podpisaniu protokołu Komisja Wyborcza ulega rozwiązaniu. 

7. Kandydatem do Rady Samorządu Uczniowskiego może być uczeń z oddziałów I-II LO 

8. Uczniowie pragnący kandydować do Rady Samorządu Uczniowskiego zobowiązani są 

uzyskać pozytywną opinie na temat swojej osoby od wychowawcy oddziału.  

9. Kandydat powinien posiadać co najmniej dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce. Powinien 

być kreatywny, otwarty i chętny na różne działania, powinien umieć pracować w grupie 

i umieć się poświęcić na rzecz szkoły. 

10. Kandydat bierze udział w kampanii wyborczej na jeden tydzień przed wyborami. W tym 

czasie jest zobowiązany do zapoznania uczniów LO ze swoją osobą. 

11. Wybory odbywają się pod nadzorem nauczycieli w trakcie specjalnej lekcji wyborczej 

wyznaczonej przez opiekuna Samorządy Uczniowskiego po ówczesnym uzgodnieniu 

z Dyrektorem szkoły 

12. Głosowanie dokonuje się przez postawienie znaku „x” przy trzech nazwiskach spośród 

wszystkich kandydatów i wrzucenie karty wyborczej do urny. 

13. Na kartach do głosowanie nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności alfabetycznej. 

 

Rozdział VIII 

 

Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego 

 

§15 

 

Samorząd Uczniowski ma prawo do: 

1. Realizowania własnych pomysłów z korzyścią dla szkoły. 

2. Uzyskiwania informacji o bieżącej działalności szkoły. 

3. Współdziałania w organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych. 

4. Współdecydowania o przyznawaniu uczniom różnych form pomocy materialnej. 
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5. Zgłaszania kandydatów uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole. 

6. Wydania opinii na wniosek Dyrektora Szkoły w sprawie oceny pracy nauczyciela. 

§16 
Samorząd Uczniowski ma obowiązek: 

1. Współdziałać z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki 

i pracy. 

2. Uczestniczyć w rozstrzyganiu konfliktów pomiędzy uczniami i nauczycielami. 

3. Postępować zgodnie z dobrem, honorem i tradycjami Szkoły, godnie ją reprezentować na 

zewnątrz. 

4. Przestrzegać zasad współżycia społecznego w tym: 

a) dbania o piękno mowy ojczystej, 

b) okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 

c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, 

d) poszanowania godności, poglądów i przekonań innych ludzi, 

5. Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz swoich kolegów. 

6. Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom Szkoły. 

 

Rozdział IX 

 

Dokumenty Samorządu Uczniowskiego 

§17 
1. Regulamin Samorządu. 

2. Plan pracy Samorządu. 

3. Protokoły z posiedzeń Rady Samorządu. 

4. Sprawozdania z działalności Samorządu. 

§18 

 

1. Regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu uczniów. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 

 

 

Rozdział X 

 

Przepisy końcowe 

§19 
 

1. Dyrektor szkoły ma prawo zawiesić uchwałę lub inne postanowienia Rady Samorządu jeżeli 

jest ona sprzeczna ze statutem lub możliwościami szkoły. 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego może wystąpić do Rady Rodziców z umotywowanymi 

wnioskami o dofinansowanie działalności Samorządu Uczniowskiego oraz pomoc materialną dla 

uczniów szczególnie jej potrzebujących. 

3. Spory wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Samorząd Uczniowski 

wspólnie z Dyrektorem Szkoły. 

4. Zmiany do powyższego regulaminu może wnosić Rada Samorządu Uczniowskiego  

5. Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę Samorządu Uczniowskiego. 


