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ROZDZIAŁ I 

PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego  im. Unii  Horodelskiej w Horodle, działa  

na podstawie:  

1) ustawy „Prawo oświatowe” z 14 grudnia 2016 r” (art. 85 ust. 3 i 4),  

2) ustawy „Karta nauczyciela” z dnia 26 stycznia 1982 r. (art. 6a ust.5), 

3) Statutu  Liceum Ogólnokształcące im. Unii  Horodelskiej w Horodle. 

2. Terenem działania Samorządu jest Liceum Ogólnokształcące im. Unii  Horodelskiej  

w Horodle.  

3. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły. 

4. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów i ich 

interesów wobec Dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz administracji oświatowej. 

5. Samorząd Uczniowski jest organizacją demokratyczną. Uczniowie sami wybierają swoich 

przedstawicieli do Rady Samorządu Szkolnego, aby uczestniczyć w tworzeniu i realizacji 

programu pracy samorządu. 

6. Zasady pracy Samorządu Uczniowskiego  ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez 

Zarząd i Radę SU. 

7. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomagają nauczyciele opiekunowie. Są doradcami,  

a zarazem rzecznikami interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady Pedagogicznej. 

8. Zarząd Samorządu Uczniowskiego może posługiwać się pieczęcią. 

 

ROZDZIAŁ II 

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Główne zadania Samorządu Uczniowskiego to: 

1) obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych; 

2) czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad, 

współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań 

szkoły; 

3) wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się  

w działalność Szkoły; 

4) organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów  

i możliwościami Szkoły; 

5) organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej  

lub mających trudności w nauce. 
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2. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski  

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak:  

1)   prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  

i stawianymi wymaganiami;  

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;  

3)   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej  

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;  

5)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;  

6)     opiniowania organizacji pracy szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć. 

3.  Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły. 

4.  Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek Dyrektora Szkoły - pracę nauczycieli Szkoły, 

dla których Dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej. 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1) Samorząd Klasowy w składzie:  

a) Przewodniczący Klasy, 

b)   Zastępca Przewodniczącego,  

c)   Skarbnik,  

d)   Sekretarz.  

2) Rada Samorządu Uczniowskiego, której członkowie są wybierani przez klasy. 

3) Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:  

a) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, kierujący pracą Zarządu i Rady SU, 

b) Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, 

c) Skarbnik, 

d) Sekretarz. 

2.  Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas 

powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej 

istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Członkiem 

sekcji może zostać każdy uczeń szkoły. 

3.Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego: 
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1) Samorząd Klasowy:  

a) reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem Samorządu 

Uczniowskiego, 

b) organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.), 

c) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy, 

d) organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy. 

2) Rada Samorządu Uczniowskiego:  

a) podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie, 

b) podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU, 

c) ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny, 

d) opiniuje wybór opiekuna SU, 

e) dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu. 

3) Zarząd Samorządu Uczniowskiego:  

a) kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego, 

b) wykonuje uchwały Rady SU, 

c) czuwa nad terminową realizacją planu pracy, 

d) pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych, 

e) rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów, 

f) występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców  

w ramach swoich kompetencji, 

g) opiniuje pracę nauczycieli na prośbę Dyrektora Szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

TRYB WYBORU  ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Poszczególne organy Samorządu wybierane są na roczną kadencję. 

2. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów 

w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego.  

3. Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby funkcyjne.  

W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek  

oraz gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany  

z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego 

kandydata. 

4. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą kandydaci do Zarządu zgłoszeni przez Samorządy 

Klasowe, którzy nie uzyskali ilości głosów uprawniających do zajmowania stanowiska  

w Zarządzie. 

5. Kandydatów do Zarządu SU zgłaszają Samorządy Klasowe. 

6. Kandydaci do Zarządu SU muszą spełniać następujące warunki: 

1) być uczniem klasy I – IV liceum,  



Regulamin Samorządu Uczniowskiego 
Liceum Ogólnokształcące im. Unii  Horodelskiej w Horodle 

 4

 

2) cechować się nienaganną opinią wśród uczniów i nauczycieli, potwierdzoną  

co najmniej bardzo dobrą oceną  z zachowania.  

7. Tryb wyboru Zarządu Samorządu Uczniowskiego: 

1) Wybory Zarządu odbywają się w marcu  

2) W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas I-Ivi nauczyciele uczący w liceum 

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

3) Nad przebiegiem wyborów czuwają opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. 

4) W celu przeprowadzenia wyborów opiekun Samorządu powołuje komisję wyborczą  

i skrutacyjną, w skład której wchodzą uczniowie szkoły w ilości zależnej od potrzeb. 

5) Zadaniem komisji wyborczej jest m.in. przygotowanie kart do głosowania  

oraz przeprowadzenie wyborów. 

6) Zadaniem komisji skrutacyjnej jest przeliczenie głosów. 

7) Proces wyborczy składa się z następujących etapów:  

a) do dnia ustalonego w ogłoszeniu opiekunów Samorządu Uczniowskiego każda 

klasa dokona wyboru maksymalnie 2 kandydatów do Zarządu Samorządu, którzy 

uzyskają pozytywną opinię wychowawcy klasy i zgłosi kandydatury opiekunom 

Samorządu. 

b) od dnia ustalonego przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego trwa przez 

minimum tydzień trwa kampania wyborcza kandydatów do Zarządu, która nie 

może zakłócać pracy Szkoły. Szczegóły techniczne dotyczące  kampanii wyborczej 

ustalają opiekunowie Samorządu Uczniowskie w porozumieniu z Dyrektorem 

Szkoły. 

c) w dniu ustalonym przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego i podanym 

wcześniej do publicznej wiadomości odbywają się wybory, z zachowaniem 

poniższych zasad 

- wybory przeprowadzone są w trybie tajnym, równym i powszechnym 

- uczniowie posiadający bierne prawo wyborcze dokonują wyboru Zarządu, stawiając 

na karcie do głosowania znak X przy nazwiskach czterech kandydatów,  typowanych 

przez siebie do pracy w Zarządzie, 

- za nieważny uznaje się głos oddany na większą lub mniejszą liczbę kandydatów  

oraz głos, który oddany został w inny sposób niż powyżej ( poprzez zakreślenie lub 

skreślenie nazwiska kandydata). 

8)  Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

9) Przewodniczącym Zarządu, zastępcą, skarbnikiem, sekretarzem zostają kandydaci, 

który między sobą ustalają  funkcję . W ciągu maksymalnie dwóch dni kandydaci za 

obustronną zgodą mogą zamienić się funkcjami. 

10) Przewodniczący Zarządu nie może pełnić równocześnie funkcji Przewodniczącego 

Klasowego. 

11) Wyniki wyborów zostają podane do publicznej wiadomości kolejnego dnia roboczego. 
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12) Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do 20 marca każdego roku szkolnego. 

13)  Kadencja wybranego Zarządu rozpoczyna się z dniem wyboru. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB ODWOŁYWANIA ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Uczniowie mają prawo odwołać zarząd samorządu na wniosek podpisany przez 20% 

uczniów szkoły.  

2. Podczas odwoływania zarządu stosuje się następującą procedurę:  

1) wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów - wraz z propozycjami kandydatów  

do objęcia stanowisk w organach samorządu - wnioskodawcy przedkładają 

Dyrektorowi Szkoły; 

2) Dyrektor Szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród 

uczniów; może to zadanie zlecić opiekunom samorządu lub nauczycielom pełniącym 

funkcje kierownicze w szkole;  

3)  jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów samorządu; 

4)  wybory powinny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia; 

5)  regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów samorządu obowiązujące w Szkole 

stosuje się odpowiednio. 

3. W przypadku niekompetencji członka Zarządu pozostali członkowie wraz z opiekunami 

mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji, co jednak nie oznacza równoczesnego 

pozbawienia go członkowstwa w radzie. 

4. Niekompetencją jest m.in., niewypełnienie obowiązków i zadań wynikających z pełnienia 

danej funkcji, działanie niezgodne z regulaminem samorządu, ośmieszanie pełnionej przez 

siebie funkcji, działania na szkodę społeczności uczniowskiej,  Samorządu i innych organów 

szkoły, a także zachowanie niegodne ucznia. 

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

uzyskał kolejno największą ilość głosów. 

 

ROZDZIAŁ VI 

TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII I PODEJMOWANIA DECYZJI PRZEZ SU 

1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego przedstawia wymaganą opinię w terminie 14 dni od 

daty wpłynięcia pisemnego wniosku. 

2. W przypadku braku wyczerpujących informacji wśród członków Zarządu  na temat 

opiniowanych spraw - Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego powinien uzyskać 

dodatkowe informacje od Rady Samorządu Uczniowskiego lub za pomocą ankiet 

przeprowadzanych w klasach. 
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3. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego przedstawia organowi, który wystąpił o opinię 

jej odpis, podpisany przez Przewodniczącego i opiekunów Samorządu Uczniowskiego. 

4. Wszelkie decyzje podejmowane są przez Zarząd podczas zebrań organizowanych raz  

w miesiącu lub według potrzeb. 

5. Wszystkie decyzje Zarządu podejmuje się większością głosów. 

6. Decyzje podjęte przez Samorząd muszą być zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły. 

ROZDZIAŁ VII 

FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Samorząd może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności. 

2. Finanse Samorządu prowadzi Skarbnik. Środki przechowuje Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego. 

3. Dysponentem funduszy jest Zarząd Samorządu, który wydatkuje pieniądze w porozumieniu 

z opiekunem Samorządu. 

4. Samorząd może uzyskiwać dochody: 

1) ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne, 

2) z organizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów, 

3) ze sprzedaży surowców wtórnych, 

4) ze składek, 

5) ze środków przekazanych przez sponsorów, 

6) z innych źródeł. 

5. Operacje finansowe należy prowadzić zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w tej 

materii, w taki sposób, aby zapewniona była rzetelność i dokładność ewidencji. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

1) Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

2) Plan i harmonogram pracy. 

3) Sprawozdania z działalności za I i II półrocze. 

 

ROZDZIAŁ IX 

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO 

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

przez minimum 3 członków Rady SU lub opiekunów Samorządu. 

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

podejmowania uchwał. 
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ROZDZIAŁ X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu 

negatywnie oceniani. 

2. Niniejszy regulamin jest przedstawiany we wszystkich klasach przed wyborami 

kandydatów do Zarządu SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły  

w bibliotece szkolnej. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących Samorządu 

decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunami i Zarządem SU. 

 

ROZDZIAŁ XI 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

1.  Zarząd Samorządu Uczniowskiego  na kadencję 2020/2021 wybrany został w marcu 2020. 

 

 

 

 


