
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

I Liceum Ogólnokształcącego                                                                                                                      

z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego                                                                                                  

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sopocie 
 

Samorząd działa w oparciu o ustawę Prawo oświatowe (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.) (tekst jedn.: Dz.U. 

z 2020 r., poz. 910) oraz statut szkoły § 4 „Organy szkoły”.  

Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Działalność 

samorządu wspierają i nadzorują opiekunowie SU tj. nauczyciele których uczniowie mogą 

wybrać samodzielnie 

 

Rozdział I : Cele Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Reprezentowanie ogółu uczniów, podejmowanie działań zmierzających do 

doskonalenia jego statutowej działalności oraz wnioskowanie  i kierowanie opinii                  

do Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły 

2. Działanie na rzecz realizacji podstawowych praw uczniów 

3. Pobudzanie i organizowanie form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji 

celów i zadań szkoły 

4. Dbałość o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dobre imię szkoły, o jej honor, 

kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły 

 

Rozdział II : Zadania Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego 

spełniania obowiązków szkolnych. 

2. Przedstawianie dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców 

opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej. 

3. Współdziałanie z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców 

w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie pomocy 

uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji. 

4. Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, 

turystycznych, organizowanie wypoczynku i rozrywki. 

5. Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym 

6. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów miedzy uczniami oraz między 

uczniami i nauczycielami. 

7. Ponoszenie współodpowiedzialności za pracę nad kształceniem                                                                     

i wychowaniem 

8. Wyrabianie potrzeb poznawczych, wyzwalanie twórczej aktywności, wdrażanie do 

samodzielnych poszukiwań, zaszczepianie i pielęgnowanie pozytywnych cech 

charakteru: odpowiedzialności, uczciwości, godności, obowiązkowości 

9. Wdrażanie do: życia w prawdzie, cenienia wolności i dobra, kierowania własnym 

rozwojem intelektualnym i moralnym, kształtowania własnego charakteru, kierowania się 

szacunkiem i tolerancją w kontaktach międzyludzkich. 

 

 

 



Rozdział III: Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami edukacyjnymi 

2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 

3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań. 

4. Prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej. Jeżeli samorządu uczniowskiego nie 

stać na wydawanie szkolnej gazety bądź z innych powodów nie chce podjąć się jej 

wydawania, prezydium ma prawo do zorganizowania gabloty, w której znajdowałaby się 

gazetka ścienna. 

5. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły. 

6. Prawo do wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów samorządu uczniowskiego. 

7. Prawo do udzielania uczniom nagany i pochwały. 

8. Prawo do uczestnictwa w decyzjach władz szkolnych w sprawach przyznawania 

stypendiów i zasiłków pieniężnych. 

9. Prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz rady 

rodziców. 

10. Prawo do udzielania w uzasadnionym przypadku poręczenia za ucznia, któremu 

grozi kara dyscyplinarna. 

11. Prawo powołania sądu koleżeńskiego dla rozstrzygania sporów i konfliktów. 

 

 

Rozdział IV: Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Kadencja organów samorządu uczniowskiego trwa rok od momentu wybrania, do chwili 

powołania nowego składu samorządu. Pod koniec kadencji odchodzący Zarząd Samorządu 

Uczniowskiego jest zobowiązany rozpisać nowe wybory, które muszą odbyć się najpóźniej 

do końca września danego roku szkolnego. 

2. Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły.  

3. Akcję wyborczą na terenie szkoły przeprowadzają komitety wyborcze poszczególnych 

kandydatów w porozumieniu z opiekunami SU  

4. Członkowie komisji wyborczej i komisji skrutacyjnej wybierani są przez opiekunów 

samorządu. W skład  komisji mogą wchodzić uczniowie szkoły oraz pedagodzy. Ilość 

członków komisji zależna jest od potrzeb. Po wyznaczeniu składu komisji ich członkowie 

wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. 

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

o sprawne przeprowadzenie wyborów zgodnie z regulaminem 

6. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest przeliczenie głosów. Wybory powinny zostać 

poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden tydzień, podczas której kandydaci 

mają prawo do zaprezentowania własnego programu działania w strukturach samorządu 

uczniowskiego. 

7. Wybory są oparte o pięcioprzymiotnikowe prawo wyborcze: powszechne, równe, tajne, 

bezpośrednie, większościowe (przy czym nie obowiązuje zasada większości bezwzględnej,        

a większości zwykłej). Wszyscy uczniowie na kartach do głosowania dokonują wyboru 

przewodniczącego samorządu uczniowskiego poprzez postawienie znaku X obok nazwiska 

kandydata 



8. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, a jego 

dwoma zastępcami kandydaci, którzy kolejno zebrali największą ilość głosów.  

9. Opiekunowie SU podają wyniki wyborów  do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 

nowego składu samorządu uczniowskiego na tablicy ogłoszeń oraz w dzienniku Librus i na 

szkolnej stronie facebook, w ciągu maksymalnie kolejnych 2 dni od przeprowadzenia 

wyborów. 

10. W przypadku niekompetencji członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego, pozostali 

członkowie zarządu wraz z opiekunami, mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji. 

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

danej funkcji, działanie niezgodne z regulaminem samorządu i  statutem szkoły, ośmieszanie 

pełnionej przez siebie funkcji, działanie na szkodę społeczności uczniowskiej i innych 

organów szkolnych, a także zachowanie niegodne ucznia. Członek, któremu zarzuca się 

niekompetencję, ma prawo odwołać się do Rady Samorządu Uczniowskiego. Po 

przedstawieniu przez niego odpowiednich argumentów zebranie może odwołać decyzję 

Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 

 

Rozdział V: Organy Samorządu Uczniowskiego i ich zadania 

 

1.Organami samorządu są: 

a. Zarząd Samorządu Uczniowskiego, w którego skład wchodzą:  przewodniczący samorządu 

uczniowskiego oraz dwóch zastępców  

b. Rada Samorządu Uczniowskiego którą tworzy ogólne zebranie uczniów w składzie 

gospodarze i zastępcy gospodarzy poszczególnych klas 

c. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w składzie dwóch nauczycieli zatrudnionych                    

w szkole  

2. Zarząd SU jest zobowiązany : 

- współdziałać z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, rada rodziców, samorządami 

klasowymi 

- opracować roczny plan pracy samorządu uczniowskiego  

- przeprowadzać systematycznie posiedzenia Samorządu Uczniowskiego  

- przygotowywać walne zebrania społeczności uczniowskiej 

- reprezentować Samorząd Uczniowski w stosunku do Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, 

Rady Rodziców 

- dbać o przepływ informacji na temat prac samorządu 

- inicjować akcje i imprezy o charakterze samorządowym 

- rozliczać się przed ogółem z wykonania zadań objętych planem pracy samorządu 

uczniowskiego 

- dbać o dobrą atmosferę pracy w samorządzie 

3. Zadania Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego: 

- kierowanie pracą całego Samorządu Uczniowskiego 

- prowadzenie zebrań samorządu 

- dbałość i troska o wykonanie zadań wynikających z rocznego planu pracy 

- uzgadnianie bieżących zadań z zastępcami 

- nadzór nad działalnością samorządu 

- nawiązanie współpracy ze szkolnymi organizacjami  

- reprezentowanie szkoły na zewnątrz 

4. Zadania Zastępców Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

- współpraca z przewodniczącym 

- w przypadku nieobecności przewodniczącego, przejęcie jego obowiązków 

- prowadzenie dokumentacji pracy samorządu 



- przygotowanie i ogłoszenie zebrań SU 

- prowadzenie korespondencji samorządu   

5. Zadania Rady Samorządu Uczniowskiego: 

- zapoznanie się z bieżącymi zadaniami Samorządu Uczniowskiego, przeniesienie je na grunt 

swojej klasy i nadzór nad  ich wykonaniem 

- systematyczne utrzymywanie kontaktu z Zarządem Samorządu Uczniowskiego przez udział 

w zebraniach, naradach 

- bieżąca informacja przekazywana Zarządowi o poczynaniach klas; 

- rzetelne przekazywanie  informacji  klasie o tematyce, ustaleniach i decyzjach 

podejmowanych na zebraniach  Samorządu Uczniowskiego 

- aktywizowanie i włączanie  do pracy w klasie swych kolegów 

- zgłaszanie uwag, wniosków. 

  7. Zadania Opiekunów Samorządu Uczniowskiego: 

- pełnią funkcję doradczą Samorządu Uczniowskiego 

- mają obowiązek uczestniczenia we wszystkich zebraniach Zarządu i wszystkich formach  

działalności Samorządu.  

- po zasięgnięciu opinii Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Samorządu 

Uczniowskiego powierzają funkcję prowadzących Instagram szkolny oraz Tik-tok szkoły 

wyznaczonym osobom odpowiedzialnym za kreowanie pozytywnego wizerunku społeczności 

uczniowskiej oraz szkoły 

- są jedynymi osobami, które w uzasadnionych przypadkach  mogą zwolnić uczniów z zajęć 

lekcyjnych w związku z działalnością Samorządu. 

 

ROZDZIAŁ VI. Fundusze Samorządu. 

 

1. Samorząd nie posiada środków finansowych 

2. Jedynym źródłem finansowania działalności SU są środki dobrowolnie przekazane przez 

Radę Rodziców lub stowarzyszenia działające przy szkole  

3. Wszelkie fundusze zebrane przez SU podczas imprez (dyskoteki, kiermasze itp.) czy 

zbiórek publicznych na z góry określony cel ( np. charytatywny) są przekazywane na konto 

Rady Rodziców. 

 

ROZDZIAŁ VII. Postanowienia końcowe. 

 

1. Każda klasa jest zobowiązana  do zapoznania się z regulaminem Samorządu. 

2. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły. 

3.Każdy uczeń ma prawo zgłaszania nowelizacji i poprawek do regulaminu. Są one 

rozpatrywane przez Zarząd SU oraz opiekunów SU. Z treścią poprawek należy zapoznać 

wszystkich uczniów szkoły. 

 

 

 

 

 


