
 

REGULAMIN SZKOLNEGO SAMORZĄDU 
UCZNIOWSKIEGO 

 
 
Rozdział 1  
 
POSTANOWIENIA WSTĘPNE  

 
Art. 1 

1. Reprezentacja uczniów szkoły przyjmuje nazwę „Szkolny Samorząd Uczniowski”, w skrócie 
„SU”.  

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  
3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem II Liceum Ogólnokształcącego im. 

ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle.  
 
Rozdział 2  
 
CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
 

Art. 2 
1. Mobilizowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.  
2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałanie uczniów i wzajemnego wspierania 
się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.  
3. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, stwarzanie warunków do aktywności 
społecznej, samokontroli i samooceny uczniów.  
4. Kształtowanie i pogłębianie uczuć patriotycznych, rozwijanie szacunku dla symboli narodowych i 
regionalnych.  
5. Propagowanie właściwych postaw etycznych (przeciwstawianie się złu, koleżeństwo, tolerancja, 
szacunek dla osób starszych, pomoc potrzebującym, poszanowanie wspólnego mienia).  
6. Organizowanie imprez rozrywkowych na terenie szkoły.  
7. Promocja zdrowego stylu życia. 
 
Rozdział 3  
 
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
 

Art. 3 
1. Uczniowie szkoły tworzą następujące organy:  
1) samorząd klasowy w składzie:  
a. przewodniczący klasy,  
b. zastępca przewodniczącego,  
c. skarbnik.  

2) Rada Samorządu Uczniowskiego, której członkami są samorządy klasowe.  

3) Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:  
a. przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,  
b. zastępca przewodniczącego,  
c. sekretarz.  

4) Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  



Art. 4 
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.  
 

Art. 5 
Kadencja wszystkich organów SU trwa jeden rok.  
 
Rozdział 4  
 
KOMPETENCJE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

 
Art. 6 

Uczniowie mają prawo do:  
1) wyłaniania w demokratycznych wyborach swoich reprezentantów  
    klasowych i szkolnych,  
2) opracowywania i uchwalania ordynacji wyborczej do Radu SU,  

3) organizowania działalności SU,  
4) nowelizacji regulaminu samorządu,  

5) odwołania Zarządu SU,  
6) występowania do Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z wnioskami,  

7) przedstawiania i opiniowania spraw szkolnych, zwłaszcza dotyczących realizacji podstawowych 
praw ucznia, takich jak:  

a) zapoznania się z programami nauczania, ich treścią, celem i stawianymi przez nie wymaganiami,  
b) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,  

c) działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, proekologicznej oraz rozrywkowej zgodnej z 
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi i w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,  

d) redagowania gazetki szkolnej.  

Art. 7 
1. Samorząd klasowy:  
1) reprezentuje klasę na zewnątrz jako Rada SU,  
2) współpracuje z wychowawcą,  
3) organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie, itp.)  
4) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,  
5) przedstawia wychowawcy wnioski dotyczące klasy,  
6) organizuje pomoc uczniom uczącym się słabo,  
7) uczestniczy we wszystkich spotkaniach SU.  
 
2. Rada Samorządu Uczniowskiego:  
1) uchwala Regulamin SU,  
2) podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,  
3) planuje pracę SU (uroczystości, imprezy, akcje, konkursy),  
4) zatwierdza roczny plan pracy SU,  
5) dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę SU,  
6) przedstawia Dyrektorowi wnioski dotyczące działalności SU, udziału uczniów w życiu szkoły.  
 
 



3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:  
1) kieruje pracą SU,  
2) czuwa nad terminową realizacją planu pracy,  
3) pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych, 
4) rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,  
5) występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach 
swoich kompetencji.  
 

Art. 8 
Uczniowie mają prawo w porozumieniu z opiekunem SU i pod opieką chętnego nauczyciela 
przygotować uroczystości i imprezy szkolne dostępne dla wszystkich uczniów.  
 
Rozdział 5  
 
ZEBRANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
 

Art. 9 
1) Zebranie wszystkich samorządów klasowych zwołuje Zarząd lub opiekun szkolnego samorządu.  
2) Zebranie SU może być zwołane na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, samorządów    

klasowych oraz Przewodniczącego SU lub Opiekuna SU  
3) Zebrania samorządu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w półroczu.  
 
Rozdział 6  
 
WYBORY DO ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
 

Art. 10 
1) Klasowe samorządy uczniów wybierane są w sposób określony przez członków każdej klasy, pod 

kierunkiem wychowawcy klasy.  
2) Zmiany w klasowych samorządach przeprowadzane są na zebraniach klasowych w zależności od 

potrzeb.  
 

Art. 11 
1) Wybory do Zarządu SU reguluje ordynacja wyborcza.  
2) Ordynacja wyborcza przedstawiana jest każdej klasie natychmiast po ogłoszeniu daty wyborów do 

Zarządu SU.  
 

Art. 12 
 

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
 
1) Datę wyborów do Zarządu SU wyznacza opiekun samorządu.  
2) Kandydatów na przewodniczącego SU zgłaszają samorządy klasowe.  
3) Okres zgłaszania kandydatów to 7 dni od dnia ogłoszenia terminu wyborów.  
4) Kandydat na przewodniczącego SU powinien:  
a) być śmiałym, odważnym, przebojowym, pomysłowym, dowcipnym,  
b) być kulturalnym, umieć współpracować w grupie, umieć podejmować decyzje, negocjacje,  
c) chętnie działać na rzecz uczniów, być tolerancyjnym,  
d) posiadać przynajmniej dobrą ocenę z zachowania.  
5) Kampania wyborcza trwa dwa tygodnie (od momentu zgłoszenia kandydatur) tylko na terenie 

szkoły. W czasie kampanii nie można oczerniać kontrkandydatów.  
6) W wyborach mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły.  



7) Głosowanie odbywa się w ciągu jednego dnia i jest:  
a) powszechne (każdy uczeń ma prawo do głosu),  
b) równe (jednakowo liczy się głos każdego ucznia),  
c) bezpośrednie (każdy musi osobiście oddać swój głos),  
d) tajne (głosujący pozostaje anonimowy).  
8) Każdy wyborca na karcie głosowania wybiera tylko jedno nazwisko. Obok niego stawia znak „X”. 

Głos jest ważny, gdy na kartce jest tylko jeden znak. Dodatkowe uwagi dopisywane przez 
wyborców powodują unieważnienie głosu.  

9) W skład komisji wyborczej wchodzą:  
a) przewodniczący komisji – Dyrektor Szkoły lub inna osoba przez niego powołana,  
b) zastępca przewodniczącego – opiekun SU,  
c) członkowie – trzech przedstawicieli rady samorządu uczniowskiego.  
10) W skład Zarządu SU wchodzą:  
a) przewodniczący,  
b) zastępca przewodniczącego,  
c) skarbnik.  
11)Przewodniczącym SU zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów.  
12) Jeżeli kandydaci na przewodniczącego SU uzyskają taką samą liczbę głosów, przeprowadza się 
wybory uzupełniające.  
13) Wyniki głosowania zostają ogłoszone następnego dnia.  
14) Nad porządkiem wyborów czuwa opiekun SU.  
15) Wybory do SU powinny odbyć się do końca grudnia każdego roku szkolnego.  
16) Nowy SU rozpoczyna swoją działalność z dniem pierwszego stycznia. 
17) Przewodniczący SU ma prawo sam wybrać swojego zastępcę uczniów skarbnika spośród 

uczniów szkoły. Zastępca i skarbnik musi uzyskać pozytywną opinię wychowawcy. 
  
Rozdział 7  
 
OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
 

Art. 13 
1) Opiekun nie jest członkiem samorządu, ale przedstawicielem Rady Pedagogicznej. Pełni funkcję 

doradczą.  
2) Opiekun SU:  
a) koordynuje pracę Samorządu,  
b) pomaga i czuwa nad realizacją zadań,  
c) zwołuje zebrania samorządów klasowych,  
d) pośredniczy między uczniami a nauczycielami,  
e) pośredniczy w rozmowach z Radą Pedagogiczną i dyrekcją szkoły w sprawach szkoły i uczniów,  
f) inspiruje uczniów do samodzielnej działalności,  
g) doradza i wspomaga inicjatywy uczniowskie,  
h) zapoznaje wszystkich członków Samorządu z ich obowiązkami i prawami zawartymi w 

Regulaminie Samorządu Uczniowskiego,  
i) służy Samorządowi radą i pomocą we wszystkich przedsięwzięciach.  
3) Opiekun samorządu we współpracy z Radą SU opracowuje Roczny plan pracy SU, a po każdym 

półroczu sporządza sprawozdanie z działalności SU.  
4) Opiekun samorządu ma prawo:  
a) w imieniu Samorządu wpisać uczniom pochwały lub uwagi do dzienników w sprawach, nad 

którymi ten sprawuje opiekę lub nadzór,  
b) złożyć wniosek o zawieszenie ucznia w prawach członka samorządu.  
 
 



Rozdział 8  
 
DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
 

Art. 14 
1. Samorząd Uczniowski posiada:  
1) Regulamin Samorządu Uczniowskiego,  
2) Ordynację Wyborczą, 
3) Roczny plan pracy.  
 
Rozdział 9  
 
TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU  
 

Art. 15 
1. Wnioski o dokonywanie zmian w Regulaminie mogą być składane do zarządu SU przez minimum 

trzech członków Rady SU.  
2. Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.  
 
Rozdział 10  
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
1. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie 

oceniani.  
2. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły (znajduje się w bibliotece szkolnej oraz 

stronie internetowej szkoły).  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje 

Dyrektor Szkoły w porozumieniu z opiekunem i zarządem SU.  
 
 


