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I LICUEM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA W ŻYWCU 
 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

 

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

 

§ 1 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest kodeksem postępowania, stosowanych zasad i form 

działania Samorządu Uczniowskiego, obowiązującym na terenie całej szkoły i dotyczącym 

całej społeczności szkolnej oraz rodziców, których dzieci uczęszczają do I Liceum 

Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu. 

 

 

§ 2 

 

1. Wszyscy uczniowie szkoły należą do Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszcze-

gólnych klas do samorządu klasowego. 

2. Najwyższą władzą samorządu klasowego są wszyscy uczniowie wchodzący w skład danej 

klasy. 

3. Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego jest zebranie przedstawicieli klas. 

4. Pracą klasy kieruje samorząd klasowy, którego skład i formę wyboru ustalają uczniowie 

danej klasy w porozumieniu z wychowawcą klasy w terminie do 15 września. 

5. Szkolny Samorząd Uczniowski kieruje samorządami klasowymi w sprawach ogól-

noszkolnych. 

 

 

§ 3 

 

1. Kadencja samorządów trwa 1 rok. Uczeń może pełnić tę samą funkcję nie dłużej niż 
2 kadencje. 

2. Pozbawienie ucznia funkcji w samorządzie może nastąpić w następujących przypadkach: 

a) dobrowolna rezygnacja ucznia z powierzonej funkcji, 

b) zgłoszenie wotum nieufności i przegłosowanie go większością głosów w obecności co 

najmniej 2/3 uczniów klasy lub przez Samorząd Uczniowski. 

3. Propozycję wotum nieufności może wnieść: 
a) w przypadku samorządu klasowego – wychowawca lub uczeń klasy, 

b) w przypadku Samorządu Uczniowskiego – opiekun lub uczeń szkoły. 

4. O wszystkich zmianach w Samorządzie Uczniowskim jej przewodniczący informuje  

na bieżąco całą społeczność uczniowską i opiekuna. 

5. W każdym roku szkolnym Samorząd Uczniowski wybiera spośród członków Rady 

Pedagogicznej swojego opiekuna, zgłaszając ten fakt dyrektorowi szkoły i całej 

społeczności uczniowskiej. 
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§ 4 

 

1. Plan pracy przygotowuje Samorząd Uczniowski, zostaje on zatwierdzony na pierwszym 

zebraniu samorządu po wyborach. 

2. Za przebieg realizacji przyjętego planu odpowiedzialny jest Samorząd Uczniowski. 

3. Plan pracy powinien być zgodny z postanowieniami Statutu i regulaminów obowiązujących 

w Szkole. 

 

 

 

ZASADY POWOŁYWANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

 

§ 5 

 

1. Liczebność i skład szkolnego Samorządu Uczniowskiego. 

W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą: 
− przewodniczący, 

− zastępca przewodniczącego, 

− sekretarz. 

 

 

§ 6 

 

1. Ordynacja wyborcza do szkolnego Samorządu Uczniowskiego: 

a) wszyscy uczniowie mają prawo wyborcze, prawo zgłoszenia kandydatów oraz prawo 

kandydowania, 

b) każda klasa ma prawo zgłosić od 1 do 3 kandydatów, 

c) kandydaci muszą wyrazić zgodę na udział w wyborach i pełnienie funkcji, 

d) kandydaci muszą uzyskać akceptację co najmniej 50% przedstawicieli Rady 

Pedagogicznej, 

e) wybory odbywają się na zebraniu przedstawicieli klas w liczbie do 4, 

f) zebranie prowadzi wybrany przedstawiciel młodzieży, 

g) formę zgłaszania kandydatów i głosowania ustala się na początku zebrania, 

h) przedstawiciele klasowi na pierwszym zebraniu wybierają przewodniczącego, 

a przewodniczący wybiera Samorząd Uczniowski i przedstawia go do akceptacji ogółu 

zebranych, 

i) wyniki wyborów ogłoszone zostają nie później niż 3 dni po wyborach, 

j) jeżeli nowo wybrany przewodniczący pełni inną funkcję na terenie szkoły lub klasy, 

musi się jej zrzec. 

2. Wybory zwołuje przewodniczący poprzedniej kadencji Samorządu Uczniowskiego 

w terminie do 15 października. Kampania wyborcza rozpoczyna się od 1 października 

i trwa do dnia poprzedzającego wybory. 
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CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

 

§ 7 

 

1. Zwiększenie aktywności uczniowskiej i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz 

realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra. 

2. Organizowanie i zachęcanie uczniów do brania udziału w akcjach kulturalnych, 

sportowych, naukowych i rozrywkowych w szkole. 

3. Przedstawienie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii  

i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły. 

4. Promowanie wiedzy na temat praw i obowiązków uczniów i pilnowanie, aby były one 

przestrzegane. 

5. Reprezentowanie działalności Samorządu Uczniowskiego przed dyrekcją, Radą 
Pedagogiczną, a także przed innymi organami. 

 

 

§ 8 

 

1. Za zorganizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce uczniom słabym odpowiadają samorządy 

klasowe oraz Samorząd Uczniowski przy sprawowaniu nadzoru poprzez wychowawcę 
klasy lub poszczególnych nauczycieli. 

2. Uczeń mający kłopoty w nauce musi sam wykazać inicjatywę i chęć korzystania 

z udzielanej mu pomocy. 

 

 

§ 9 

 

1. Samorząd Uczniowski jako przedstawiciel uczniów ma prawo wnioskować  
do dyrektora w sprawie nagród dla ucznia. 

2. Samorząd Uczniowski ma prawo wnioskować do dyrektora w sprawach kar dla uczniów za 

nieprzestrzeganie Statutu Szkoły. 

3. Samorząd Uczniowski ma prawo składać na ręce dyrektora wnioski od poszczególnych 

samorządów klasowych, które dotyczą poręczenia lub odwołania od decyzji wychowawcy 

lub poszczególnych nauczycieli i pracowników szkoły. 

 

 

§ 10 

 

Imprezy kulturalno-oświatowe i rozrywkowe, organizowane przez Samorząd Uczniowski lub 

inne organizacje istniejące na terenie szkoły, muszą prezentować odpowiedni poziom 

przygotowania i przebiegu, posiadać opiekuna i być z odpowiednim wyprzedzeniem 

uzgodnione z wychowawcą i dyrektorem szkoły. 

 

 

§ 11 

 

Konflikty i spory powinny być rozwiązywane na terenie szkoły na drodze wzajemnego 

porozumienia i poszanowania godności osobistej stron. 


