
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

II Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowogardzie 
 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest integralną częścią statutu szkoły oraz zbiorem 

zasad organizacyjnych, mających na celu samoorganizowanie się społeczności uczniowskiej. 

Samorząd Uczniowski stoi na straży praw ucznia, określonych w regulaminie szkoły 

i przepisach powszechnie obowiązujących. Pośredniczy w kontaktach między uczniami 

a organami szkoły, w istotnych sp rawach dotyczących społeczności uczniowskiej. 

Sposób powoływania oraz zasady współdziałania organu Samorządu Uczniowskiego 

z wychowawcą klasy, nauczycielem, dyrektorem, Radą Pedagogiczną.  

• wszyscy uczniowie tworzą Samorząd Uczniowski, 

• uczniowie klasy stanowią jej Samorząd i wyłaniają radę Samorządu klasowego według 

samodzielnie przyjętych zasad. W razie niesprawdzenia się powołanego Samorządu przez 

społeczność klasową, można powołać nowy, 

• wybór przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego odbywa się w każdym roku 

szkolnym (wrzesień), na podstawie ordynacji wyborczej, opracowanej przez radę a przyjętej 

podczas zebrania wszystkich uczniów, 

• przewodniczący rady tworzy Radę Samorządu Szkolnego, formułuje program działania na 

okres kadencji. Skład rady oraz program działania są zatwierdzane przez wszystkich uczniów 

i przedstawicieli nauczycieli podczas zebrania. Kadencja trwa rok, funkcje przewodniczącego 

można pełnić przez trzy kadencje, 

• formy pracy Samorządu Uczniowskiego i jego rady oraz zasady współdziałania z dyrekcją 

i radą pedagogiczną wynikają z przepisów i dokumentów zawartych w .”Ogólnych zasadach 

działalności Samorządu Uczniowskiego” - Dz.Urz.nr.1l z 1982r. 

• w uzasadnionych przypadkach Samorząd Uczniowski może odwołać przewodniczącego rady 

oraz każdego z członków samorządu na wniosek rady pedagogicznej lub Rady Samorządu 

Uczniowskiego, 

Przepisy ogólne: 

1. Samorząd Uczniowski (dalej zwanym Samorządem) jest organem szkoły uprawnionym do 

wyrażania opinii w istotnych sprawach uczniów i szkoły.  

2. Samorząd stanowi kolegialne ciało przedstawicielskie wszystkich uczniów.  

3. Na forum szkoły Samorząd działa poprzez  swoich przedstawicieli.  

4. Do działań Samorządu należą;  

a) uczestnictwo w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły 

b) uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Zespołu Wychowawczego, w sprawach 

dotyczących poszczególnych uczniów 

c) wnioskowanie o udzielanie nagród, kar lub pomocy materialnej dla ucznia lub grupy uczniów 

d) typowanie kandydatów do Nagrody Prezesa Rady Ministrów i przedstawienie jej Radzie 

Pedagogicznej 

e) opiniowanie kandydatów do nagrody Ministerstwa Edukacji Narodowej 

f) interweniowanie na forum szkoły organów, w przypadkach rażącego naruszania praw ucznia 

g) przedstawienie Dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej wniosków dotyczących istotnych 

spraw szkoły i uczniów, 

h) organizowanie działań uczniów na terenie szkoły i poza jej terenem 

i) propagowanie wśród uczniów zasad dobrego wychowania i dbania o czystość szkoły 

j) informowanie uczniów o istotnych sprawach szkoły 

5. Samorząd ma prawo; 

a) wydawania gazetki szkolnej 

b) wykorzystania pomieszczeń szkoły na cele sportowo-kulturalne w ramach przedsięwzięć 

organizowanych przez uczniów 

c) uzyskania opieki ze strony każdego nauczyciela podczas organizowania imprez, po uprzednim 

uzgodnieniu terminu z tym nauczycielem 

Struktura organizacyjna Samorządu. 



1. W skład Rady Samorządu wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik 

i sześciu członków, 

2. Samorząd podejmuje uchwały, wyraża opinie i uchwala regulamin działania zwykłą 

większością głosów 

3. Kadencja Samorządu trwa 1  rok (od 1 września do czasu wyboru nowego Samor ządu 

w następnym roku szkolnym) 

4. W ramach Samorządu mogą być tworzone sekcje problemowe, w których może działać 

każdy uczeń 

5. Sekcją kieruje uczeń będący członkiem Rady Samorządu  

6. Samorząd na pierwszym spotkaniu wybiera przewodniczącego i jego zastępcę w jawnym 

głosowaniu. 

7. Posiedzenia Samorządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

w miesiącu. 

8. Zwyczajne posiedzenie Samorządu powołuje przewodniczący.  

9. Dyrektor szkoły może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Samorządu, oraz może brać udział 

w każdym posiedzeniu. 

10. Samorządy klasowe mogą zwrócić się o zwołanie posiedzenia Samorządu w celu 

przedstawienia istotnego dla nich problemu. 

11. Na pierwszym(posiedzeniu) zebraniu Samorząd wybiera, spośród członków Rady 

Pedagogicznej nauczyciela będącego opiekunem. 

Wybory Samorządu Uczniowskiego: 

1. Każdy uczeń ma czynne i bierne prawo wyborcze.  

2. Członków Rady Samorządu wybierają uczniowie szkoły w wyborach powszechnych, 

bezpośrednich i tajnych. 

3. Wybory przeprowadza komisja wyborcza, w skład, której wchodzi po jednym przedstawicielu 

z każdej klasy. 

4. Komisja wyborcza określa sposób przeprowadzania wyborów, ich termin. 

5. Członkowie komisji wyborczej nie mogą kandydować do Rady Samorządu. 

6. Kandydatów na członków Rady Samorządu zgłaszają poszczególne klasy lub grupy 

najmniej piętnastu uczniów. 

7. Uczniowie klasy programowo najwyższej pełnią funkcje w samorządzie do końca I semestru nauki 

a następnie ich miejsca w składzie Rady Samorządu zajmują kolejni uczniowie z największą ilością 

uzyskanych głosów w wyborach. 

8. Członkami Samorządu zostają uczniowie, którzy otrzymali największą ilość głosów (spośród tych 

osób zostaje wybrany przewodniczący). 

9. Pomocy udziela i przebieg wyborów nadzoruje opiekun Samorządu z poprzedniego roku. 

Tryb podejmowania decyzji: 

1. Zebrania Samorządu są protokołowane. 

2. Samorząd wyraża swoje stanowisko w formie ; 

• opinii 

• oceny 

• wniosków - które przechodzą większością głosów 

Dla ich ważności niezbędna jest obecność co najmniej pięciu członków Samorządu.  

Przepisy końcowe 

1. Samorząd Uczniowski, albo grupa co najmniej trzydziestu uczniów, mogą zgłaszać projekty 

zmian niniejszego regulaminu lub jego przepisów. 

2. Zmiana regulaminu lub jego przepisów następuje w formie głosowania członków Samorządu 

Uczniowskiego i po akceptacji Pady Pedagogicznej. 

 


