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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im Orląt 

Lwowskich, zwanego dalej Liceum. 

2. Organem Samorządu Uczniowskiego jest Samorząd Szkolny, zwany dalej Samorządem. 

3. W skład Samorządu wchodzi po trzech przedstawicieli Samorządów klasowych, wybranych 

przez uczniów danego oddziału na dany rok szkolny, w pierwszych dwóch dekadach września.  

4. Samorządy klasowe są organami pomocniczymi Samorządu. Pełnią one rolę gospodarzy klas 

 współpracują z wychowawcami klas. 

5. Samorząd Szkolny stanowi jedyną reprezentację uczniów Liceum. 

6. Na czele Samorządu stoi Przewodniczący samorządu, a osobami wspomagającymi 

przewodniczącego są: Zastępcy przewodniczącego samorządu (dwóch zastępców). Tworzą oni 

Zarząd Samorządu, zwany dalej Zarządem. 

§ 2 

1. Członkowie Zarządu Samorządu: przewodniczący samorządu i zastępcy przewodniczącego 

samorządu są wybierani w wyborach powszechnych, równych i tajnych. Zasady wyboru 

Zarządu Samorządu opisuje Rozdział IV niniejszego Regulaminu. 

2. Kadencja Zarządu Samorządu trwa do wyboru nowego Zarządu Samorządu w kolejnym roku 

szkolnym – do dnia uprawomocnienia wyników wyborów. 

§ 3 

1. W celu realizacji swoich zadań Samorząd Szkolny obraduje na zebraniach z udziałem swoich 

członków oraz opiekuna samorządu. 

2. Zebrania Samorządu Szkolnego są organizowane na wniosek członków Zarządu, innych 

członków Samorządu Szkolnego, opiekuna samorządu, albo dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1.  

3. Samorząd Szkolny ma do swojej wyłącznej dyspozycji tablicę ogłoszeń, na której może 

ogłaszać informacje o swojej działalności. 

4. Przedstawiciel Samorządu Szkolnego ma prawo uczestniczyć w plenarnych zebraniach rady 

pedagogicznej, w części dotyczącej podsumowania semestralnej albo rocznej pracy szkoły. 

 

ROZDZIAŁ II 

ZADANIA SAMORZADU SZKOLNEGO 

§ 4 

1. Samorząd Szkolny może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu 

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań 

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu 

z dyrektorem 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

2. Samorząd wydaje opinie w sprawie: 

a) propozycji dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych 

b) skreślenia z listy uczniów pełnoletniego ucznia. 

O opinie samorządu dyrektor Liceum występuje do Zarządu Samorządu.  
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3. Na podstawie pisemnego wniosku dyrektora, skierowane go do Zarządu Samorządu, samorząd 

opiniuje pracę nauczyciela. Opinia ta nie jest wiążąca przy ustalaniu oceny pracy nauczyciela. 

4. Przedstawiciel Samorządu Szkolnego wchodzi w skład komisji, która ustala roczną 

klasyfikacyjna ocenę z zachowania ucznia, w przypadku, gdy rodzice ucznia lub pełnoletni 

uczeń wnieśli do dyrektora zastrzeżenia, co do zgodności trybu ustalenia tej oceny 

z obowiązującym prawem, a dyrektor stwierdził zasadność tych zastrzeżeń. 

5. Samorząd ponadto: 

a) reprezentuje ogół uczniów na uroczystościach oraz imprezach o charakterze oficjalnym 

b) uczestniczy w organizacji imprez szkolnych. 

6. Samorząd ściśle współpracuje w realizacji swoich zadań z opiekunem samorządu. 

 

ROZDZIAŁ III 

ZASADY ORGANIZOWANIA IMPREZ SZKOLNYCH PRZEZ SAMORZĄD 

§ 5 
1. Samorząd ma prawo do organizowania na terenie szkoły, a także poza nią, we współdziałaniu ze 

szkołą i jej organami imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym, sportowym itp. 

2. Samorząd organizuje imprezy, zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) organizowane imprezy nie kolidują z zajęciami lekcyjnymi, a udział w nich nie wpływa 

negatywnie na stopień przygotowania uczniów do zajęć w dniu następnym, z zastrzeżeniem 

zawartym w lit. b) 

b) imprezy o charakterze szczególnym, np. z okazji Dnia Dziecka, pierwszego dnia wiosny lub 

inne, organizowane w porozumieniu i we współpracy z dyrekcją mogą odbywać się w czasie 

lekcji 

c) organizowane imprezy są właściwie przygotowane i nie zawierają elementów krzywdzących 

lub obrażających uczucia  

d) podczas imprez zapewniona jest opieka nauczycieli i (ewentualnie) rodziców. 

§ 6 

1. Zarząd Samorządu przygotowuje we współpracy z Samorządem Uczniowskim propozycję 

szkolnego terminarza imprez organizowanych przez Samorząd, który przedkłada opiekunowi 

samorządu nie później niż w trzecim tygodniu nowego roku szkolnego. Opiekun samorządu 

w porozumieniu z dyrektorem wnioskuje o umieszczenie propozycji w planie pracy szkoły. 

2. Zaaprobowane propozycje imprez organizowanych przez Samorząd są ogłaszane 

w Kalendarium imprez szkolnych. 

§ 7 

1. Dopuszcza się możliwość organizowania imprez innych niż te, które określa terminarz, pod 

warunkiem uzyskania akceptacji dyrektora. 

2. Wniosek o akceptację organizacji imprezy musi zawierać: 

a) propozycję terminu imprezy 

b) szczegółowy scenariusz imprezy, zaakceptowany przez opiekuna samorządu 

c) w przypadku dyskoteki lub innej imprezy organizowanej poza zajęciami szkolnymi zgodę 

na uczestnictwo w imprezie odpowiedniej ilości osób dorosłych w charakterze opiekunów. 

3. Po uzyskaniu akceptacji dyrektora Zarząd Samorządu podaje informację o imprezie ogółowi 

uczniów. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ZASADY WYBORÓW DO ZARZĄDU SAMORZĄDU 

§ 8 

1. Zarząd samorządu wybierany jest w wyborach powszechnych, równych i tajnych. 

2. Uprawnionymi do głosowania w sprawie wyboru Zarządu Samorządu są wszyscy uczniowie 

Liceum. 

3. Kandydatem w wyborach do Zarządu Samorządu może być uczeń, który w roku szkolnym, 

w którym rozpoczyna się kadencja wybieranego Zarządu Samorządu, będzie uczniem Liceum. 



4. Kadencja Zarządu Samorządu trwa od dnia uprawomocnienia się wyników wyborów w danym 

roku szkolnym do dnia poprzedzającego dzień uprawomocnienia wyników wyborów 

w następnym roku szkolnym. Wybory do Zarządu Samorządu organizują uczniowie (pożądane 

jest, by w organizacji wyborów uczestniczył Zarząd samorządu mijającej kadencji), 

w porozumieniu z opiekunem samorządu, który też czuwa nad przebiegiem wyborów od dnia 

ich ogłoszenia do publikacji wyników. 

§ 9 

ORGANIZACJA WYBORÓW 

1. Wybory do Zarządu Samorządu przeprowadzane są w drugiej dekadzie października; ich 

dokładna data i godziny głosowania ustalane są w porozumieniu z dyrektorem Liceum 

i ogłaszana nie później niż na trzy tygodnie przed datą wyborów. 

2. W terminie nie później niż do dnia 5 października zgłaszane są do opiekuna samorządu pisemnie 

kandydatury do Zarządu Samorządu; zgłoszenia może dokonać kandydat osobiście lub inne 

osoby, ale w przypadku zgłoszenia kandydatury przez inne osoby, na zgłoszeniu musi być 

pisemna zgoda kandydata na zgłoszenie kandydatury. 

Opiekun samorządu sprawdza kandydatury pod względem formalnym - weryfikacja kandydatur 

polega na sprawdzeniu spełnienia przez kandydata warunków określonych w § 8 pkt 3, 

a w przypadku zgłaszania kandydatury przez inne osoby – dodatkowo na sprawdzeniu zgody 

kandydata na zgłoszenie kandydatury. W przypadku uchybień formalnych w tym zakresie  

zgłoszona kandydatura jest wykluczana, o czym informuje się tego kandydata. 

3. Od sprawie wykluczenia kandydatury można się odwołać do dyrektora liceum w terminie 3 dni 

od otrzymania informacji o wykluczeniu kandydatury. Dyrektor, po rozpatrzeniu odwołania, 

podejmuje ostateczną decyzję. 

4. Po dokonaniu weryfikacji, nie później jednak niż do 10 października ogłasza się listę 

kandydatów do Zarządu Samorządu.  

5. Po ogłoszeniu listy kandydatów każdy z nich może rozpocząć kampanię wyborczą, prezentować 

własny program, poprzez ogłoszenia na terenie szkoły, akcje ulotowe itp. – od momentu 

publikacji listy kandydatów do dnia wyborów. 

6. Prezentowany przez kandydatów program wyborczy, a także ogłaszane przez niego komunikaty 

wyborcze, ulotki itp. nie mogą naruszać ogólnie przyjętym normom kulturalnych lub etycznych.  

§ 10 

PRZEBIEG WYBORÓW 

1. Każdy uprawniony do głosowania otrzymuje jedną kartę do głosowania, która jest 

opieczętowana. 

2. Wyborca oddaje swój głos na jednego kandydata, wpisując jego imię i nazwisko na karcie do 

głosowania. O szczegółowych zasadach głosowania informuje się za pośrednictwem ogłoszeń na 

plakatach rozmieszczonych na terenie szkoły w dniu ogłoszenia list kandydatów. 

§ 11 

WYNIKI WYBORÓW 

1. Po przeprowadzeniu głosowania dokonuje się obliczenia głosów oddanych na poszczególnych 

kandydatów w tym samym dniu, w którym odbyły się wybory. W liczeniu głosów bierze udział 

opiekun samorządu i przedstawiciele uczniów (przynajmniej 3). 

2. Z przebiegu wyborów sporządzany jest protokół, w którym zamieszcza się następujące dane: 

a) datę wyborów 

b) skład komisji, która liczyła głosy w dniu wyborów 

c) imiona i nazwiska wszystkich kandydatów 

d) liczbę uprawnionych do głosowania 

e) liczbę głosów oddanych 

f) liczbę głosów ważnych i liczbę głosów nieważnych 

g) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów 

h) krótki opis przebiegu wyborów, ewentualne uwagi. 

Protokół z przebiegu wyborów podpisują członkowie komisji podliczającej głosy. 



3. W terminie 3 dni od daty wyborów każdy uczeń Liceum ma prawo zgłosić protest, w przypadku, 

gdy uważa, że wystąpiły nieprawidłowości w przebiegu głosowania lub podliczaniu głosów. 

4. Protest składany jest na piśmie do dyrektora Liceum i musi zawierać opis ewentualnych 

nieprawidłowości. Protest musi być podpisany. Niepodpisane pisma zawierające protest nie będą 

rozpatrywane. 

5. Dyrektor Liceum rozpatruje protest i po zbadaniu sprawy decyduje o jego przyjęciu lub 

odrzuceniu. Decyzja dyrektora jest ostateczna. 

6. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w przebiegu głosowani lub podliczaniu głosów 

dyrektor Liceum może zarządzić powtórne głosowanie w wyznaczonym przez siebie terminie 

i zgodnie z zapisami niniejszych Zasad. 

7. W przypadku, gdy w terminie, o którym mowa w punkcie 3 nie wpłyną żadne pisma zawierające 

protest, wyniki wyborów ulegają uprawomocnieniu. 

8. Do Zarządu Samorządu wchodzi trzech uczniów, kandydatów, którzy uzyskali najwyższą ilość 

głosów, przy czym obejmują oni funkcję przewodniczącego i zastępców przewodniczącego  

zgodnie z malejącą ilością punktów uzyskaną w wyborach. 

9. Wszyscy powołani członkowie Zarządu Samorządu mają obowiązek godnie reprezentować 

uczniów i sumiennie wywiązywać się ze swoich obowiązków. 

 

ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12 

1. Dyrektor Liceum może pozbawić funkcji w Samorządzie Szkolnym albo w Zarządzie 

Samorządu Szkolnego ucznia, który: 

a) nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków 

b) łamie postanowienia niniejszego regulaminu 

c) wykazuję postawę niegodną reprezentanta społeczności uczniowskiej. 

2. Niniejszy regulamin jest do wglądu w sekretariacie szkoły oraz u opiekuna Samorządu 

Szkolnego. 

3. Niniejszy regulamin został przyjęty przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym 

i powszechnym, przeprowadzonym w dniu: …………………………………………….. 

 

 

W imieniu samorządu: 
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