
Regulamin Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącym 

im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju 

§1 

1)  Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie liceum. 

2)  Samorząd działa w oparciu o zasady niniejszego regulaminu, które nie mogą być 

sprzeczne ze statutem szkoły. 

3)  Organy Samorządu Uczniowskiego są reprezentantami ogółu uczniów. 

§2 

1) Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi Liceum, Radzie Rodziców 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach Liceum, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a)  Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 

b)  Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

c)  Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych 

zainteresowań; 

d)  Prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej lub organizowania gabloty, w której 

znajdowałaby się gazetka ścienna; 

e)  Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

Dyrektorem Liceum. 

§3 

1) Do kompetencji i zadań Samorządu Uczniowskiego należą: 

a)  Opiniowanie programu wychowawczego Liceum. 

b)  Opiniowanie pracy nauczyciela w przypadku, jeżeli Dyrektor zwróci się o tę opinię. 

c)  Wystawianie opinii przed podjęciem uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie 

skreślenia ucznia z listy uczniów. 

d)  Pomoc w organizacji uroczystości Liceum (w porozumieniu z Dyrektorem szkoły). 

e)  Podejmowanie inicjatyw mających na celu pomoc potrzebującym. 



f) Opiniowanie wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego 

ucznia szkoły. 

g) Organizowanie pomocy uczniom nie radzącym sobie z nauką oraz motywowanie 

najlepszych do dalszego rozwoju swoich umiejętności. 

h)  Przedstawianie Dyrekcji opinii i potrzeb uczniów. W przypadku gdy uczeń szkoły zwróci 

się z prośbą do Samorządu Uczniowskiego, by ten reprezentował go i włączył się w przebieg 

spraw dotyczących tego ucznia, Przewodniczący Prezydium Samorządu lub inny 

wyznaczony członek Rady Uczniów może zabierać głos w rozmowach z Dyrekcją lub 

nauczycielami. 

i)  Współdziałanie z władzami Liceum w zapewnieniu uczniom właściwych warunków do 

nauki i opiniowaniu wniosków dotyczących udzielania pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. 

j)  Pomoc w realizacji zajęć służących rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, 

sportowych, turystycznych uczniów oraz pomoc w organizowaniu wypoczynku i rozrywki; 

k) Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami; 

l) Dbanie o dobre kontakty z samorządami i społecznościami innych szkół; 

§4 

1)  Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

a)  Rada Uczniów 

b)  Prezydium Samorządu. 

2)  Prezydium Samorządu Uczniowskiego jest organem wykonawczym Samorządu 

Uczniowskiego. 

3)  Prezydium Samorządu tworzą: 

a)  Przewodniczący Prezydium 

b)  Wiceprzewodniczący 

c)  Sekretarz 

d) Skarbnik 

4) Każdy z członków Prezydium może pełnić tylko jedną funkcję. 

§5 

1)  Rada Uczniów jest organem uchwałodawczym Samorządu Uczniowskiego. 

2)  Regulamin Samorządu Uczniowskiego zatwierdzany jest w obecności co najmniej 2/3 



członków Rady Uczniów decyzją 2/3 członków Rady. 

3)  Radę Uczniów stanowią Przewodniczący poszczególnych klas lub ich Zastępcy w przypadku 

nieobecności Przewodniczącego. 

4)  Wszyscy członkowie Rady Uczniów mają prawo do zgłaszania projektów uchwał. 

5)  Uchwały podjęte przez Radę Uczniów wchodzą w życie po sprawdzeniu ich zgodności z 

aktualnymi przepisami. 

6)  Aby głosowanie Rady Uczniów było ważne, musi w nim wziąć udział co najmniej 60% 

wszystkich członków. 

7)  Członkowie Rady Uczniów mają obowiązek regulaminowo uczestniczyć w zebraniach 

Samorządu. 

8)  Przewodniczący klas mają obowiązek informować swoich kolegów i wychowawcę oddziału 

o najbliższych planach, które przedstawiono na zebraniu Rady Uczniów. 

§6 

1) Ogół uczniów wybiera w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym 

Prezydium Samorządu. 

2)  Wybory odbywają się w ostatnim tygodniu pierwszego okresu roku szkolnego. 

3)  Wybory przeprowadzone są pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna 

Samorządu. Komisję wyborczą stanowią członkowie ustępującego Samorządu 

Uczniowskiego pod warunkiem, że nie kandydują ponownie. 

4)  Do głosowania uprawnieni są wszyscy uczniowie Liceum. 

§7 

1) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego jest reprezentantem ogółu uczniów. 

2)  Przewodniczący koordynuje działania Rady Uczniów i innych członków Prezydium. 

3)  W przypadku, gdy Rada Uczniów nie jest w stanie podjąć uchwały ze względu na 

równy podział głosów za i przeciw, o podjęciu lub odrzuceniu uchwały decyduje 

Przewodniczący. 

4)  Kadencja Przewodniczącego trwa rok. 

5)  Przewodniczący Prezydium Samorządu Uczniowskiego składa sprawozdanie z pracy 

Samorządu po każdym semestrze. 

6)  Przewodniczący może zrezygnować z pełnionej funkcji przed ukończeniem kadencji, 

7)  W przypadku podania się do dymisji Przewodniczącego przed ukończeniem kadencji, jego 



obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący Prezydium Samorządu Uczniowskiego do czasu 

gdy Rada Uczniów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady większością głosów 

zadecyduje o rozpisaniu nowych wyborów lub wyboru nowego Przewodniczącego spośród 

Rady Uczniów. 

 

§8 

1)  Do obowiązków Wiceprzewodniczącego Prezydium Samorządu Uczniowskiego należy: 

a)  reprezentowanie Przewodniczącego Prezydium Samorządu Uczniowskiego pod jego 

nieobecność. 

b)  koordynowanie pracy Prezydium Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Uczniów pod 

nieobecność Przewodniczącego Prezydium Samorządu Uczniowskiego. 

§9 

1)  Do obowiązków Sekretarza należy: 

a)  Protokołowanie spotkań i wyników wyborów Samorządu Uczniowskiego. 

b)  Przygotowywanie sprawozdań z pracy samorządu. 

§10 

1) Do obowiązków Skarbnika należy: 

a) Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń finansowych. 

§11 

1) Zebranie Rady Uczniów odbywa się raz w tygodniu. 

2)  Zebrania Rady Uczniów są protokołowane, a protokoły z zebrań mogą być udostępniane na 

wniosek Dyrektora Liceum. Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców. 

3)  Dyrektor Liceum winien być powiadomiony przez Przewodniczącego o zebraniach Rady 

Uczniów. 

§12 

1)  Opiekun Samorządu pełni funkcję doradcy Samorządu Uczniowskiego. 

2)  Nauczyciela - Opiekuna Samorządu powołuje Rada Uczniów w porozumieniu z Dyrektorem. 

3)  Opiekun czuwa, by uchwały Samorządu były zgodne z obowiązującymi przepisami, a 



działalność zgodna ze Statutem Liceum. 

4)  Opiekun czuwa nad całokształtem prac Samorządu i pośredniczy między uczniami, a 

nauczycielami. 

5)  Opiekun zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów uczniowskich. 

6)  Opiekun może zrezygnować z pełnionej funkcji. 

§13 

Ordynacja Wyborcza Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

1)  W skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego wchodzi 4 członków. 

2)  Kadencja Prezydium Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok. 

3)  Wybory Prezydium Samorządu Uczniowskiego są tajne, powszechne, bezpośrednie. 

4)  Wybory odbywają się w terminie ustalonym przez ustępujące Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego (w ostatnim tygodniu pierwszego okresu) w godzinach umożliwiających 

wszystkim uczniom oddanie głosu. 

5)  Nad przebiegiem wyborów czuwa niezależna Komisja Wyborcza wybrana przez ustępujące 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego wraz z jego Opiekunem. 

6)  W skład Komisji Wyborczej wchodzi 4 uczniów oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

Członkiem Komisji Wyborczej nie może być kandydat do nowego Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego. 

7)  Przewodniczącym Prezydium Samorządu Uczniowskiego zostaje uczeń o najwyższej liczbie 

głosów. 

8)   Przewodniczący Prezydium Samorządu Uczniowskiego sam wybiera swojego Zastępcę, 

Skarbnika oraz Sekretarza, po  wcześniejszym zatwierdzeniu ich przez Radę Uczniów. 

9)  Klasy wystawiające kandydatów do Prezydium Samorządu Uczniowskiego mają prawo 

oddelegować nie więcej niż jednego męża zaufania obserwującego pracę Komisji Wyborczej. 

10) Kandydatury do Prezydium Samorządu należy składać na tydzień przed wyborami na ręce 

członków Komisji Wyborczej. Kandydatura musi zawierać imię i nazwisko kandydata, oraz 

jego zgodą na kandydowanie potwierdzoną własnoręcznym podpisem, oddział do którego 

uczęszcza. Kandydaci do Prezydium Samorządu Uczniowskiego na karcie wyborczej będą 

ułożeni wg klas. 

11)  Komisja Wyborcza wywiesza na tablicy Samorządu Uczniowskiego ordynacje wyborczą oraz 

listę kandydatów najpóźniej 3 dni przed wyborami. 

12)  Wybory przeprowadzane są w klasach w czasie trwania lekcji - do każdej klasy przychodzi 



Komisja Wyborcza. 

13)  Nazwiska kandydatów do Prezydium Samorządu znajdują się na jednej karcie. 

14)  Głosowanie na członków Prezydium Samorządu Uczniowskiego odbywa się przez 

postawienie znaku „X” przy nazwisku tylko jednego kandydata. 

15)  Głos jest uznawany za nieważny, jeżeli: 

a)  Postawiono więcej lub mniej znaków „X”, niż wynika to z niniejszej ordynacji; 

b)  Znaki „X” postawione są ołówkiem; 

c)  Nie można jednoznacznie określić na kogo padł głos; 

d)  Karta do głosowania została podarta lub zamazana. 

16) Komisja Wyborcza po zakończeniu glosowania oblicza głosy i podaje wyniki do wiadomości 

społeczności uczniowskiej do godziny 12:00 następnego dnia. 

17)  Komisja Wyborcza przechowuje karty głosowania do dnia uprawomocnienia wyborów. 

18)  Uprawomocnienie wyborów następuje w dniu przekazania władzy nowemu 

Przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego. 

19)  Przekazanie władzy nowemu Przewodniczącemu następuje w czasie pierwszego po wyborach 

spotkania Samorządu Uczniowskiego w obecności Dyrekcji, Opiekuna Samorządu i całej 

Rady Uczniów w terminie maksymalnie do tygodnia po wyborach. 

20) Kandydaci do Prezydium Samorządu mają obowiązek usunąć wszystkie swoje plakaty do 3 dni 

po wyborach. 

§14 

  W przypadku, gdy Przewodniczący klasy nie wykonuje powinności wynikających z 

członkostwa w Radzie Uczniów oraz z uchwał Rady, Przewodniczący Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego ma prawo do zgłoszenia uwag dotyczących działalności tegoż Przewodniczącego 

wychowawcy klasy. 

 

Regulamin zatwierdzono dnia 16.02.2017 r. 

Przewodniczący Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

Karolina Duda 

 


