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Regulamin Samorządu Uczniowskiego 
I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Złotowie 
 
Podstawy prawne: 

● Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004r – tekst 
jednolity z późniejszymi zmianami)., 

● Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie. 
 
Postanowienia wstępne i prawa Samorządu Uczniowskiego: 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem”. 
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły i placówki. 
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi 
reprezentantami ogółu uczniów. Tryb wyboru organów przedstawia dokument stanowiący 
załącznik do niniejszego regulaminu. 

4. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski 
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 
podstawowych praw uczniów, takich, jak: 

● prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
● prawo do organizacji życia szkolnego: umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokojenia własnych 
zainteresowań, 

● prawo do zapoznania się z systemem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami, 

● prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 
● prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi  potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu 
z dyrektorem. 

● prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
5. Samorząd Uczniowski opiniuje wybór przedmiotów nauczanych jako rozszerzone. 

 
Organizacja organów Samorządu Uczniowskiego 
 

1. Organy Samorządu Uczniowskiego liczą 10 członków wybieranych w demokratycznych 
wyborach przez uczniów i pracowników całej szkoły (przeprowadzonych przez ustępujący 
Samorząd Uczniowski). 

2. Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego upływa z chwilą ogłoszenia przez komisję 
skrutacyjną (złożoną z członków ustępującego Samorządu Uczniowskiego) wyników 
głosowania i składu nowych organów Samorządu Uczniowskiego. 

3. Kadencja członka organów Samorządu Uczniowskiego jest jednoroczna i kończy się 
z ukończeniem pierwszego semestru danej klasy Liceum. Uczniowie drugich klas, którzy byli 
w składzie organów Samorządu Uczniowskiego mogą ponownie przystąpić do wyborów. 

4. Na kandydatów do organów Samorządu Uczniowskiego mogą przystępować cztery osoby 
z każdej klasy pierwszej i drugiej. 

5. Organy Samorządu Uczniowskiego podejmują decyzje większością głosów, w obecności 
co najmniej 6 członków samorządu. 

6. Pracami organów Samorządu Uczniowskiego kieruje przewodniczący organów samorządu, 
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a w czasie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego organów Samorządu 
Uczniowskiego. 

7. W celu usprawnienia swoich działań organy Samorządu Uczniowskiego mogą powierzyć 
swoim członkom dodatkowe funkcje. 

8. Zebrania organów Samorządu Uczniowskiego zwołuje przewodniczący, bądź opiekun 
organów Samorządu Uczniowskiego, a w czasie jego nieobecności zastępca 
przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego , w razie konieczności oraz na wniosek: 

● co najmniej 2 członków organu Samorządu Uczniowskiego, 
● opiekuna organu Samorządu Uczniowskiego, 
● dyrektora Szkoły, 
9. Organy Samorządu Uczniowskiego mogą zostać odwołane (w całości lub którykolwiek z ich 

członków) przez Radę Pedagogiczną na uzasadniony wniosek dyrektora Szkoły lub Rady 
Pedagogicznej. 

 
Zadania organów Samorządu Uczniowskiego 
 

1. Przygotowywanie koncepcji powierzonych Samorządowi Uczniowskiemu imprez i wydarzeń 
oraz przedstawienie ich Radzie Pedagogicznej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

2. Branie odpowiedzialności za poziom obyczajowy i moralny przebiegu organizowanych 
przez organy Samorządu Uczniowskiego imprez i wydarzeń. 

3. Przeprowadzanie dyskusji, wnoszenie poprawek i podejmowanie decyzji we wszystkich 
sprawach przedstawionych przez członków Samorządów Klasowych (jako przedstawicieli 
klas i uczniów). 

4. Występowanie do odpowiednich organów szkoły jako mediator lub strona w sporach 
pomiędzy uczniami, a organami szkoły. 

5. Organizowanie życia szkoły zgodnie z postanowieniami Statutu Szkoły. 
6. Przygotowywanie corocznego sprawozdania ze swojej działalności. 
7. Protokołowanie zebrań organów Samorządu Uczniowskiego. 

 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

1. Opiekunem organów Samorządu Uczniowskiego jest nauczyciel obdarzony szczególnym 
zaufaniem. 

2. Opiekun organów Samorządu Uczniowskiego reprezentuje Samorząd Uczniowski na 
posiedzeniach Rady Pedagogicznej przedstawiając na jej forum wnioski, opinie i propozycje 
Samorządu Uczniowskiego. 

3. Opiekun organów Samorządu Uczniowskiego uczestniczy w zebraniach Samorządu 
Uczniowskiego z głosem doradczym, a ponadto ma prawo: 

● wnioskowania o zwołanie zebrania organów Samorządu Uczniowskiego, ilekroć uzna to 
za konieczne. 

● przedstawiania organom Samorządu Uczniowskiego wniosków i propozycji na równi 
z członkami tego organu. 

4. Powołanie i odwoływanie opiekuna organów Samorządu Uczniowskiego następuje 
na wniosek organów Samorządu Uczniowskiego i dokonywane jest zwykłą większością 
głosów członków organów Samorządu Uczniowskiego. 

5. Opiekun Samorządu Uczniowskiego może zrezygnować z pełnionej przez siebie funkcji, 
lecz powinien uprzedzić przed tym organy Samorządu Uczniowskiego 30 dni przed 
planowanym zakończeniem. 

 
Współpraca organów Samorządu Uczniowskiego 
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1. Współpraca organów Samorządu Uczniowskiego z dyrekcją, w szczególności z dyrektorem 

Szkoły stanowi podstawę wszelkich kontaktów samorządu z organami Szkoły. 
2. Dyrektor Szkoły ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach organów 

Samorządu Uczniowskiego. 
3. Dyrektor Szkoły ma prawo zgłaszania propozycji organom Samorządu Uczniowskiego, 

do którego w ciągu 14 dni Samorząd Uczniowski powinien się ustosunkować. 
4. Dyrektor Szkoły może wyznaczać organom Samorządu Uczniowskiego zadania w celu 

wypełniania przez organy Samorządu Uczniowskiego zadań statutowych Szkoły. 
5. Współpraca organów Samorządu Uczniowskiego z pedagogami szkolnymi opiera się 

na partnerskich zasadach, stąd przyznaje się pedagogom szkolnym prawa zgłaszania 
organom Samorządu Uczniowskiego propozycji dotyczących realizacji przez organy 
Samorządu Uczniowskiego statutowych praw i obowiązków. 

 
Fundusze 
 
Organy Samorządu Uczniowskiego mają prawo gromadzić fundusze na swoją działalność. 
Odpowiedzialność za bieżące gospodarowanie funduszami samorządu spoczywa na skarbniku 
organów Samorządu Uczniowskiego. Fundusze te są wpłacane na konto Rady Rodziców 
i wypłacane według potrzeb. Skarbnik organów Samorządu Uczniowskiego przygotowuje roczne 
sprawozdanie o wykorzystaniu funduszy samorządu, który stanowi integralną część corocznego 
sprawozdania Samorządu Uczniowskiego. 
 
Postanowienia końcowe 
 

1. Rada Pedagogiczna jest jedynym organem Szkoły mogącym stwierdzić zgodność regulaminu 
organów Samorządu Uczniowskiego ze Statutem Szkoły. 

2. Postępowanie w sprawie zmiany regulaminu Samorządu Uczniowskiego wszczyna się 
na wniosek co najmniej 6 osób organów Samorządu Uczniowskiego . 

3. Wnioskodawca w ciągu 14 dni od złożenia wniosku musi przedstawić poprawki lub nową 
wersję regulaminu organów Samorządu Uczniowskiego. 

4. Organy Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem głosują nad wprowadzeniem 
poprawek lub nowego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego. 

5. Po wprowadzeniu poprawek regulamin jest przedstawiony Radzie Pedagogicznej 
do zatwierdzenia. 

6. Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest 
uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

 
 
 
 
 
 


