
                   Załącznik nr 6 do Statutu I LO       
         

                  Regulamin Samorządu Uczniowskiego  

        w I Liceum Ogólnokształcącym w Lęborku 
                               
Podstawa prawna: 

 

1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 07.09. 1991, art.55. ust.3 ( z póżniejszymi zmianami) 

2. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Lęborku 

 

Regulamin zawiera: 
 

I. Postanowienia ogólne 

II. Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego 

III. Prawa   Samorządu Uczniowskiego 

IV. Organy Samorządu 

V. Kompetencje organów 

VI. Przewodniczący Samorządu uczniowskiego i jego zadania 

VII. Tryb przeprowadzania wyborów do Zarządu Samorządu ( ordynacja  wyborcza ) 

VIII. Obowiązki opiekuna Samorządu 

IX. Dokumentacja Samorządu 

X. Przepisy końcowe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Postanowienia ogólne 

 
1. W  I Liceum Ogólnokształcącym im Stefana Żeromskiego w Lęborku działa 

Samorząd Uczniowski 

2.  Samorząd uczniowski z mocy prawa tworzą wszyscy uczniowie szkoły 

3.  W poszczególnych klasach są tworzone Samorządy Klasowe, których członkami są 

uczniowie danej klasy. 

4.  Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest obowiązującym systemem prawa, 

określającym podstawy i zasady funkcjonowania uczniowskich organow samorządu. 

5.  Regulamin, zwany dalej Regulaminem Samorządu Uczniowskiego jest zbiorem 

prawa stanowionego w oparciu o Statut ZSO Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w 

Lęborku oraz Ustawy dotyczącej systemu oświaty. 

6.  Samorządy klasowe oraz pozostałe organy szkoły mogą występować z propozycjami 

wniosków dotyczących Regulaminu do członków Zarządu Samorządu 

Uczniowskiego. 

7.  Samorząd Uczniowski zobowiązany jest informować ogół uczniów o swej 

działalności i jej rezultatach. 

 

II. Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego 

 
1. Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest 

          a)  uczestnictwo młodzieży w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów  

          b)  partnerstwo w relacjach uczniów z nauczycielami w realizacji celow 

wychowawczych szkoły 

          c) stwarzanie warunków do wyzwalania w uczniach aktywności społecznej, 

samokontroli i samozdyscyplinowania 

          d) podejmowanie inicjatyw w formie wolontariatu. 

Rola wolontariatu: 

         a) Wolontariat rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów, w tym 

            szacunek do drugiego człowieka,  

         b) uwrażliwia na potrzeby osób potrzebujących pomocy, pobudza empatię, uczy                

szacunku i zrozumienia dla świata natury oraz  

         c) aktywizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

Działania wolontariatu wspierają: 
        a) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz 

zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji 

dyrektora szkoły); 

       b) potrzebujących wsparacia organizacji zajmujących się opieką nad zwierzętami. 

2. Zadaniem Samorządu Uczniowskiego jest: 

     a) działanie na rzecz kształtowania włściwej postawy etycznej koleżanek i kolegów na 

gruncie wzajemnej tolerancji, szacunku i życzliwości 

       b) dbanie o dobre imię i honor szkoły, tworzenie i wzbogacanie jej tradycji 

       c) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią oraz przeciwdziałanie przemocy 

i brutalności 

     d) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków 

szkolnych 

    e) podejmowanie i wykonywanie zadań na rzecz szkoły wynikających z potrzeb 

środowiska szkolnego 



      f) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środkow finansowych dla 

Samorządu Uczniowskiego np. loterie, cegiełki, aukcje 

       g) przedstawienie Dyrektorowi Szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, 

      h) spełnianie wobec władz szkoły rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej 

    i) rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i 

nauczycielami, w przypadku pojawienia się poważnego konfliktu zgłaszanie go poprzez 

Opiekuna Samorządu Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej względnie bezpośrednio 

Dyrektorowi Szkoły celem pomocy w jego rozwiązaniu 

 

III. Prawa  Samorządu Uczniowskiego 

 

Samorząd Uczniowski ma prawo do:  

  a) uzyskiwania informacji o bieżącej działalności szkoły; 

  b)  przedstawiania władzom szkoły oraz Radzie Pedagogicznej swoich wniosków 

dotyczących funkcjonowania szkoły, planu dydaktyczno - wychowawczego;  

  c)  występowania w sprawach określonych w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 

1 im. Stefana Żeromskiego w Lęborku 

  d) organizowania życia szkolnego, czyli działalności naukowej, kulturalnej, sportowej i 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami oraz możliwościami organizacyjnymi szkoły;  

  e)  udziału swoich przedstawicieli w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;  

  f) zapoznania się z regulaminem oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz 

programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;  

  g)  redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej;  

  h)  wyboru nauczyciela sprawującego opiekę nad Samorządem Uczniowskim;  

  i) zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród przyznawanych w szkole  

  j) przedstawiania opinii w sytuacji, gdy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor 

szkoły, w drodze decyzji, skreśla ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w 

Statucie szkoły;  

  k) dysponowania w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego funduszami 

będącymi w posiadaniu Samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież;  

  l) zamieszczania aktualnych wiadomości o swoich działaniach w gablocie Samorządu 

Uczniowskiego i na stronie internetowej szkoły. 

 

IV.Organy Samorządu: 

 

1. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów 

Zespołu 

2. Szkól Ogólnokształcących Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w  Lęborku . 

3. Samorząd Uczniowski tworzą samorządy wszystkich klas wraz z innymi organami 

Samorządu Uczniowskiego.  

 

Organami Samorządu Uczniowskiego są:  

 

1. Samorząd klasowy w składzie: 

- gospodarz klasy                       -  zastępca                                 - skarbnik 

- kronikarz ( w przypadku prowadzenia kroniki klasowej ) 

 

 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego, którą tworzą wszyscy gospodarze klas 

 



 3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie: 

- przewodniczący szkoły, który kieruje pracą Zarządu i Rady Samorządu Uczniowskiego 

 zastępca przewodniczącego                    - skarbnik                           -   sekretarz 

 doradcy SU ( trzy osoby) 

 

4.Do realizacji swoich zadań Samorząd może powoływać sekcje stałe lub dorażne. Podczas 

powoływania sekcji określa jej nazwę, zakres działania i kompetencje, okres jej istnienia, 

przewodniczącego odpowiedzialnego za jej pracę oraz skład osobowy. Członkiem sekcji 

może zostać każdy uczeń szkoły  

 

 Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego: 

 

1.Kompetencje Samorządu klasowego 
       a)  reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracuje z Zarządem Samorządu Uczniowskiego 

       b) organizuje życie klasy ( dyżury w klasie, imprezy klasowe ) 

       c)  wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy 

       d) organizuje pomoc koleżeńską prz udziale wychowawcy 

 

2. Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego: 

            a) uchwala Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

            b)  podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w regulaminie 

            c)  podejmuje uchwały w ramach kompetencji Samorządu Uczniowskiego 

            d) ustala i zatwierdza plan pracy samorządu na dany rok szkolny 

            e) opiniuje wybór opiekuna Samorządu 

 

3. Kompetencje Zarządu Samorządu Uczniowskiego: 
           a)  kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego 

           b) wykonuje uchwały Rady Samorządu 

           c)  dokonuje wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego po zaopiniowaniu 

kandydatury w Radzie samorządu  czyli u gospodarzy klas 

            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, Rodziców w 

ramach swoich kompetencji 

             

   VI  Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego i jego zadania 

 

1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego jest jednoosobowym przedstawicielem 

społeczności uczniowskiej. 

2.  Kadencja Przewodniczącego trwa rok , dwa lub trzy lata ( uczniowie 4-letniego 

liceum). Przewodniczący może zakończyć kadencję przed upływem terminu w 

przypadku:  

           - własnej rezygnacji;  

           - wotum nieufności Sejmiku Uczniowskiego (wymaga większości 3/4 głosów przy  

frekwencji 50 procent uprawnionych);  

         - odwołania przez Dyrektora szkoły na wniosek Opiekuna Samorządu Uczniowskiego w 

wyniku rażącego naruszenia dyscypliny.  

3. Wybory Przewodniczącego przeprowadzane są w ostatnim dniu września, tajnie. 



4.  Kandydat na Przewodniczącego musi osiągać dobre wyniki w nauce i mieć z 

zachowania ocenę  co najmniej dobrą.  

 

Do zadań Przewodniczącego należy:  
 

1. kierowanie pracą Samorządu Uczniowskiego; 

2. reprezentowanie społeczności szkolnej na forum szkoły (np. w czasie posiedzeń Rady 

Pedagogicznej) i środowiska;  

3.  podejmowanie inicjatyw w sprawach uczniowskich;  

4. realizowanie zadań powierzonych Samorządowi Uczniowskiemu w ustawach 

oświatowych;  

5.  przedstawianie na forum Rady Pedagogicznej planu pracy Samorządu Uczniowskiego 

i sprawozdania z jego realizacji;  

6.  realizowanie programu prac Samorządu Uczniowskiego;  

7. organizowanie zajęć i spotkań pozalekcyjnych;  

8.  przewodniczenie Sejmikowi Uczniowskiemu, Zarządowi i Radzie Samorządu 

Uczniowskiego;  

9.  współpraca z Samorządami Klasowymi;  

10. utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w 

szkole;  

11. zwoływanie zebrań Zarządu i Rady Samorządu Uczniowskiego;  

12.  współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów młodzieży, wszelkich sporów i 

konfliktów;  

13.  umożliwianie realizacji inicjatyw uczniowskich;  

 

VII   Tryb przeprowadzania wyborów do Zarządu Samorządu 

Uczniowskiego  /ordynacja wyborcza/ 

 
1. Kadencja wszystkich władz Samorządu trwa jeden, dwa lub trzy  lata w zależności od 

tego, czy są to reprezentanci klas pierwszych, drugich czy trzecich ( dotyczy systemu 

czteroletniego) 

2. Członkami władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie  Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku 

3.  Do dnia 14 września każda klasa I – III / IV dokonuje wyboru Samorządu Klasowego 

oraz 1 kandydata na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, który może być 

równocześnie w składzie Samorządu Klasowego ( nie dotyczy klas maturalnych ) 

4. Do dnia 16 września Gospodarze klas zgłaszają na piśmie opiekunowi Samorządu 

Uczniowskiego wybranych kandydatow do Samorządu z ich krótką czarakterystyką. 

Kandydatury opiniuje wychowawca klasy. 

5. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego składają się z dwóch etapów 

6.  Do końca września kandydaci do Samorządu Uczniowskiego na stanowisko 

Przewodniczącego mają obowiązek  przedstawić, na pierwszym spotkaniu 

przedstawicieli klas I – III, swój projekt programu i plan działania na czas 

sprawowania władzy 

7.  W ostatnim dniu września po wysłuchaniu programów w obecności opiekuna 

samorządu odbywa się tajne głosowanie na kartach do głosowania . 

8. Wybory organizuje, nadzoruje i karty do głosowania przygotowuje dotychczasowy 

Samorząd Uczniowski oraz opiekun samorządu 



9. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która uzyskała 

największą liczbę głosów. 

10.  Pozostali kandydaci z najwyższą liczbą głosów wybierają spośród siebie: zastępcę, 

sekretarza i skarbnika 

11.  Oficjalne przekazanie władzy Samorządu Uczniowskiego odbywa się w 

pażdzierniku 
12.  Na zebrania Samorządu Uczniowskiego zwalnia tylko Opiekun Samorządu 

13.  Zebrania Samorządu odbywają się w pierwszym tygodniu każdego miesiąca ( w 

razie potrzeby częściej ) 

 

 

VIII   Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

 
1. Zgodnie z art. 55 pkt 5.1 Samorząd Uczniowski wybiera nauczyciela pełniącego rolę 

Opiekuna Samorządu 

2.  Opiekun nie jest władzą Samorządu Uczniowskiego - jest pośrednikiem między 

Samorządem a nauczycielami, dyrekcją szkoły, rodzicami czy władzą lokalną.  

3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego:  

 - czuwa nad pracami Samorządu Uczniowskiego; 

 - pomaga w dotarciu do odpowiednich dokumentów prawnych i szkolnych;  

 - pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach;  

 - pomaga w prowadzeniu dokumentacji Samorządu Uczniowskiego;  

 - ma prawo wstrzymać realizację decyzji organów Samorządu Uczniowskiego niezgodnych 

ze Statutem szkoły;  

 - jest jedyną osobą uprawnioną do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z 

działalnością w Samorządzie Uczniowskim;  

 - tylko w uzasadnionych przypadkach może zwoływać specjalne zebrania Zarządu i Rady 

Samorządu Uczniowskiego w czasie zajęć lekcyjnych.  

 - Opiekun Samorządu może zostać odwołany przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego lub 

zrezygnować ze swej funkcji jedynie w uzasadnionych przypadkach.  

 

IX   Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

2.  Roczny plan pracy.  

3.  Zeszyt protokołów zebrań oraz sejmików.  

4.  Roczne sprawozdania z realizacji planu pracy w danym roku szkolnym.  

5.  Protokoły Komisji Wyborczej wraz z zabezpieczonymi kartami wyborczymi 

przechowywane przez cały czas trwania kadencji, której dotyczą. 

 

X   Przepisy końcowe 

 
     1.W celu zasięgnięcia opinii w sprawach ważnych dla szkoły na wniosek Zarządu lub 

Rady Samorządu Uczniowskiego może zostać przeprowadzone referendum wśród całej 

społeczności uczniowskiej. 

     2. Zebrania, narady i spotkania wynikające z działalności Samorządu Uczniowskiego w 

zasadzie powinny odbywać się w czasie wolnym od zajęć.  



     3. Informacje o działalności Samorządu Uczniowskiego umieszczane są w gablocie 

Samorządu Uczniowskiego i na stronie internetowej szkoły.  

     4. Sprawy wymagające współpracy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Komitetu 

Rodzicielskiego z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale   

zainteresowanych stron.  

     5. Dyrektor szkoły ma prawo zawiesić bądź uchylić uchwałę lub inne postępowanie 

Samorządu Uczniowskiego, jeżeli jest ono sprzeczne ze Statutem i możliwościami szkoły.  

     6. W innych nieomówionych wyżej problemach decydujący głos ma Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego wraz z członkami Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 

    7. Zmiany w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego są uchwalane większością 2/3 

głosów w obecności powyzej połowy członków Rady.  

    8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  30.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


