
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

PRZY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI 

 

 

Podstawa prawna:  

1. Art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ( Dz. U. z 2004 r. nr 

256,poz.2572 z późniejszymi zmianami). 

2. Statut IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi.  

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego  

z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi.  

2. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły i jest ich jedynym 

przedstawicielem. 

3. Przewodniczący Samorządu wybierany jest przez uczniów w demokratycznych 

wyborach.  

 

 

 

Rozdział II 

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego 
 

 

§ 2 

 

1. Celami funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego są: 

1) Zachęcanie uczniów do podejmowania i realizowania zadań sprzyjających 

rozwojowi szkoły. 

2) Dbanie o dobre imię szkoły, o kultywowanie jej tradycji . 

3) Obrona praw ucznia i czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów 

obowiązków szkolnych. 

4) Budowanie więzi międzyludzkich. 

5) Kształtowanie postaw tolerancji, postaw proekologicznych,  poczucia 

odpowiedzialności, chęci niesienia pomocy ludziom i zwierzętom.  

2. Do zadań Samorządu należą: 

1) Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb 

społeczności uczniowskiej. 



2) Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Wolontariatem w 

celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki i udzielenia pomocy 

uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 

3) Organizowanie działalności kulturalno- rozrywkowej zgodnie z potrzebami 

uczniów i możliwościami szkoły. 

4) Zapobieganie konfliktom i pomoc przy rozstrzyganiu sporów między 

uczniami. 

 

 

 

Rozdział III 

Organy Samorządu Uczniowskiego 
 

§ 3 

 

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1) na szczeblu klas - Samorządy Klasowe, 

2) na szczeblu szkoły – Prezydium Samorządu Uczniowskiego. 

2. Samorząd Klasowy składa się z: 

1) Przewodniczącego Klasy 

2) Zastępcy Przewodniczącego Klasy 

3) Skarbnika 

3. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z: 

1) Przewodniczących Klasowych Samorządów Uczniowskich 

2) Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

4. Prezydium Samorządu Uczniowskiego składa się z: 

1) Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

2) Zastępcy Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

3) Skarbnika  

4) Sekretarza 

 

 

 

Rozdział IV 

Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego 
 

§ 4 

 

         1.Samorząd Klasowy: 

1) Współpracuje z Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

2) Organizuje życie klasy 



3) Wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy 

4) Organizuje pomoc koleżeńską przy współpracy z klasą 

2.Rada Samorządu Uczniowskiego: 

1) Uchwala Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

2) Podejmuje uchwały w sprawie zmian w regulaminie 

3) Uchwala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny 

4) Dba o wygląd szkoły 

3.Prezydium Samorządu Uczniowskiego: 

1) Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a. prawo do zapoznawania 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, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

d. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

e. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem; 

f. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu. 

2) Uchwala regulaminu Samorządu Uczniowskiego, 

3) Wykonuje uchwały Rady SU 

4) Opiniuje pracę nauczycieli na prośbę Dyrektora Szkoły w trybie 7 dni od 

wpłynięcia prośby Dyrektora 

 

 

 

Rozdział V 

Tryb wyboru Organów Samorządu Uczniowskiego 
 

§ 5 

 

1.  Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów zwykłą większością głosów w               

 obecności co najmniej 2/3 stanu klasy w pierwszym tygodniu roku szkolnego. 

            2. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą kandydaci do Prezydium zgłoszeni przez   

        Samorządy klasowe. 



            3.  Kandydaci do Prezydium muszą uzyskać pozytywną opinię wychowawcy klasy. 

                  

Tryb wyboru Prezydium: 

1.  Członkowie prezydium wybierani są przez ogół uczniów poprzez wyłanianie 

przedstawicieli klas na zebraniach klasowych. 

2. Przewodniczący wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i 

powszechnym spośród zaproponowanych kandydatów. 

3. Wybory powinny zakończyć się do 30 września każdego roku.  

4. W celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje 3 osobową Komisję Wyborczą  

5. Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna 

samorządu. 

6. Wybory do władz samorządu poprzedza kampania wyborcza organizowana przez sztaby 

wyborcze poszczególnych kandydatów. 

7. Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. 

8. Kadencja prezydium trwa dwa lata. 

9. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem 

kadencji. 

10. W przypadku podania się do dymisji Przewodniczącego przed upływem kadencji, jego 

obowiązki przejmuje Zastępca przewodniczącego samorządu. 

11. Członka Prezydium można odwołać, jeżeli narusza regulamin Samorządu 

Uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach samorządu. 

12. Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach 

uzyskał kolejno największą liczbę głosów. 

 

 

 

Rozdział VI 

Tryb wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego 
 

 

                                                                 §6 

 

 

1. Opiekuna samorządu uczniowskiego wybiera Prezydium SU. 

2. Opiekun pełni funkcję doradczą samorządu. 

3. Opiekun ustala termin spotkań SU. 

4. Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody. 

5. Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji. Na 

jego miejsce Prezydium wybiera innego Opiekuna. 

6. Kadencja Opiekuna Samorządu uczniowskiego trwa 2 lata . 

 

 

 



Rozdział VII 

Finanse Samorządu Uczniowskiego 
 

                                                                 

                                                                   §7 

 

1.Finansami Samorządu Uczniowskiego zajmuje się Skarbnik.  

            2.Do jego zadań należy: 

 

1) Organizowanie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań SU. 

2) Kontrolowanie wydatków Samorządu. 

3) Współpraca ze skarbnikami klasowymi. 

 

 

Rozdział VIII 

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 
 

                                                         

                                                                 §8 

 

 

1.Dokumentację SU tworzą: 

1) Regulamin SU. 

2) Zeszyt protokołów. 

3) Ewidencja dochodów i wydatków. 

4) Plan pracy. 

5) Sprawozdania z działalności. 

6) Zdjęcia , filmy. 

2.Działalność SU dokumentuje Sekretarz. 

 

 

 

Rozdział IX 

Tryb dokonywania zmian w regulaminie. 
 

                                                          §9 

 

 

1. Wnioski o dokonanie zmian w regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego SU  

 przez minimum 3 członków Rady SU. 

2. Zmiany w regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym w trybie 

podejmowanie   uchwał. 



 

Rozdział X 

Postanowienia końcowe. 
 

       

1. Regulamin udostępnia się wszystkim uczniom, Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi Szkoły. 

2.Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone przez Dyrektora 

szkoły. 

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących SU decyduje 

 Dyrektor szkoły w porozumieniu z Opiekunem SU i Prezydium SU. 

 

 

 


