
 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

przy Liceum Ogólnokształcącym  

im P. Stalmacha w Wiśle 

 

 

Podstawa prawna : 

1) Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.  (Dz.U z 2017r. poz. 59, 949  

i 2203), 

2) Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.  (tj. Dz.U z 2004.r Nr 256 poz. 

2572 ze zm), 

 

Cele i zadania Samorządu 

 

§ 1 

 

1. Samorząd Uczniowski jest organem zrzeszającym całą społeczność uczniowską, 

reprezentującym  interesy wszystkich uczniów przed Dyrektorem Szkoły, Radą                           

Pedagogiczną i Radą Rodziców. 

2. Samorząd Uczniowski zapewnia młodzieży współudział w pracy szkoły, uczy 

samodzielności i odpowiedzialności między innymi poprzez: 

1) ustalenie obowiązującego trybu życia, norm i zwyczajów oraz uregulowania 

współżycia w klasie, 

2) rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich, 

3) inicjowanie i podejmowanie pracy użytecznej dla klas, szkoły, środowiska. 

3. Samorząd Uczniowski ma prawo do: 

1) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

Dyrektorem, 

2) wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu, 

3) organizowania pomocy koleżeńskiej, 

4) korzystania z radiowęzła, 

5) redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

6) spotkań z Dyrektorem po uprzednim uzgodnieniu terminu, 

7) uczestniczenia w niektórych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.                         

4. Do obowiązków Samorządu Uczniowskiego należy: 

1) tworzenie w szkole atmosfery sprzyjającej rzetelnej pracy i dobremu samopoczuciu 

każdego ucznia, 

2) troska o czystość i porządek w szkole,  

3) poszanowanie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych, 



4) przekazywanie informacji Opiekunowi o negatywnych zjawiskach mających miejsce 

na terenie szkoły np. nietolerancja, nieposzanowanie godności osobistej, zażywanie 

narkotyków, itp. 

 

5. Obecność na zebraniach Samorządu Uczniowskiego jest obowiązkowa. Obecny 

powinien być przynajmniej jeden przedstawiciel klasy. 

 

 

 

Zasady wybierania i działania organów Samorządu 

 

§ 2 

 

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Samorządu Uczniowskiego jest zebranie 

uczniów klas. 

2. Zebranie uczniów klas wybiera spośród siebie Zarząd Samorządu Klasowego składający 

się z przewodniczącego klasy, zastępcy i skarbnika. 

3. Wszyscy przewodniczący klas wchodzą w skład Samorządu Uczniowskiego. 

4. Każdy Zarząd Samorządu Klasowego w ilości trzech osób jest reprezentantem klasy na 

zebraniu reprezentantów Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 3 

 

1. Plenarne zebranie reprezentantów Samorządu Uczniowskiego wybiera Zarząd. Jest to  

głosowanie tajne, nadzorowane przez trzech członków wybranych spośród Samorządów 

Klasowych. 

2. Samorząd Uczniowski wybiera spośród siebie Zarząd w składzie: 

1) przewodniczący, 

2) zastępca przewodniczącego, 

3) sekretarz, 

4) skarbnik. 

3. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok kalendarzowy. 

4. Kadencja członków  klas maturalnych pracujących w Zarządzie  trwa do końca 

pierwszego semestru klasy trzeciej. 

5. Wybory odbywają się w styczniu bądź lutym każdego roku. Wybrani zostają ci 

kandydaci, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów i posiadają co najmniej bardzo 

dobrą ocenę zachowania. 

 

 

§ 4 

 

1. Obowiązki Zarządu Samorządu Uczniowskiego: 



 1) Przewodniczący – zna cele i zadania samorządu, mobilizuje uczniów do  działań 

zgodnych z Regulaminem oraz kalendarzem imprez szkolnych, prowadzi zebrania, rozdziela 

zadania, współpracuje z Dyrektorem i Opiekunem Samorządu. 

2) Zastępca – jest doradcą i współpracownikiem przewodniczącego, pełni rolę 

przewodniczącego w czasie jego nieobecności.  

3) Skarbnik – czuwa nad stanem finansów, przewiduje wykorzystywanie zasobów 

finansowych, współpracuje z przewodniczącym i Opiekunem Samorządu w tych sprawach, 

prowadzi rachunki. 

4) Sekretarz – zawiadamia o zebraniach, protokołuje zebrania, zapisuje i gromadzi materiały 

oraz wnioski z zebrań, a także zbiera pisemne wnioski uczniów. 

 

 

§ 5 

 

 

1. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego na szczeblu klasy jest wychowawca klasy. 

2. Opiekunem  Samorządu Uczniowskiego na szczeblu szkoły jest członek Rady 

Pedagogicznej wybrany przez uczniów i zaopiniowany przez Dyrekcję Szkoły. 

3. Zadaniem Opiekuna jest pośredniczenie pomiędzy młodzieżą a Dyrekcją, Radą 

Pedagogiczną i administracją szkoły. 

4. Opiekun pełni rolę konsultanta i doradcy. 

5. Opiekun nadzoruje gospodarkę finansową. 

6. Opiekun ma prawo do udzielania następujących nagród: 

1) ustna pochwała w klasie, 

2) ustna pochwała na zebraniu Samorządu Uczniowskiego, 

3) wnioskowanie do nagrody książkowej. 

7. Opiekun ma prawo do udzielania następujących kar: 

1) ustne upomnienie w klasie, 

2) ustne upomnienie na zebraniu Samorządu Uczniowskiego, 

3) upomnienie z wpisaniem do dziennika lekcyjnego, 

4) wnioskowanie do wychowawcy o obniżenie oceny zachowania. 

 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 6 

 

1. We wrześniu każdego roku Zarząd Samorządu Uczniowskiego opracowuje i zatwierdza 

na swoim posiedzeniu roczny plan pracy. Po zatwierdzeniu, jeden z jego egzemplarzy 

przekazywany jest Dyrektorowi Szkoły. 

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego prowadzi następującą dokumentację: 

1) plan pracy i sprawozdania z wykonywanych zadań, 

2) zeszyt protokołów, 



3) zeszyt rozliczeń finansowych. 

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego może gromadzić fundusze na wspieranie swej 

działalności z następujących źródeł: 

1) składki uczniów, 

2) z innych źródeł. 

4. Wydatkowanie środków pieniężnych musi być każdorazowo uzgodnione z Opiekunem. 

 

§ 7 

 

1. Prawa do wniosków o zmiany w regulaminie (lub jego uzupełnienie) mają: 

1) Samorząd Uczniowski, 

2) Opiekun Samorządu Uczniowskiego, 

3) Rada pedagogiczna, 

4) Dyrektor Szkoły. 

 

 


