
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II 

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej 

W Opolu 

 

 

 

Samorząd uczniowski działa zgodnie z ustawą Prawo oświatowe. (Dz. U. nr 256, poz. 2572,  

z 2004 z późniejszymi zmianami). 

Niniejszy regulamin określa zasady działania Samorządu Uczniowskiego w Publicznym Liceum 

Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu.  

 

 

Rozdział I 

Postanowienia Ogólne 

 

§l 

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

 a) szkole - należy rozumieć Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu; 

 b) uczniach - należy rozumieć uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II  

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu; 

 c) Radzie Pedagogicznej - należy rozumieć Radę Pedagogiczną Publicznego Liceum 

Ogólnokształcącego nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu;  

 d) Radzie Rodziców - należy rozumieć Radę Rodziców Publicznego Liceum 

Ogólnokształcącego nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu;  

 e) Dyrektorze Szkoły - należy rozumieć Dyrektora Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  

nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu; 

 f) samorządach klasowych - należy rozumieć samorządy poszczególnych klas w Publicznym 

Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej  

w Opolu. 

 

 

§2 

1. Samorząd Uczniowski jest organem statutowym szkoły. 
2. Samorząd Uczniowski jest organizacją niezależną. 

3. Samorząd Uczniowski działa w ramach ujętych prawem Rzeczypospolitej Polskiej, Statutem 

Szkoły oraz niniejszym regulaminem. 

4. Samorząd Uczniowski działa na zasadach pełnej demokratyczności i przejrzystości.  

 

 

§3 

 1. Członkami Samorządu Uczniowskiego są wszyscy uczniowie szkoły. 
 2. Członek Samorządu Uczniowskiego może być usunięty jedynie poprzez skreślenie z listy uczniów.  

 3. Członkowie Samorządu Uczniowskiego mają prawo: 

 a) Wybierać i być wybieranym do organów Samorządu Uczniowskiego; 

 b) Korzystać z ochrony i pomocy organów Samorządu Uczniowskiego; 

 c) Brać czynny udział w pracach Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

 

 

 

§4 

 1. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 



 a) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego; 

 b) Prezydium Samorządu Uczniowskiego; 

 c) Rada Samorządów Klasowych. 

 

 

§5 

Samorząd Uczniowski działa w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną oraz Radą 

Rodziców. 

 

 

Rozdział II 

Organy Samorządu Szkolnego 

 

 

§6 

 1. Najwyższym organem Samorządu Uczniowskiego jest Przewodniczący Samorządu 

Uczniowskiego. 

 2. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego może być uczeń niezawieszony w prawach 

uczniowskich. 

 3. Przewodniczący ma nieposzlakowaną opinię wśród uczniów i nauczycieli.  

 4. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego jest reprezentantem Samorządu Uczniowskiego. 

 5. Kadencja Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia wyboru do 31 października 

kolejnego roku szkolnego. 
 

 

§7 

1. Prezydium Samorządu Uczniowskiego jest organem wykonawczym Samorządu Uczniowskiego.  

2. W skład Prezydium Samorządu wchodzi Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz 

uczniowie desygnowani przez niego w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

3. W skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego wchodzi maksymalnie 15 osób  niezawieszonych 

w prawach uczniowskich. 

4. Przewodniczący na pierwszym posiedzeniu Prezydium Samorządu Uczniowskiego powołuje, 

spośród pozostałych członków Prezydium, dwóch Wiceprzewodniczących Samorządu 

Uczniowskiego oraz wyznacza każdemu z członków Prezydium zakres jego obowiązków. 

5. Prezydium jest powoływane na czas kadencji Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.  

6. Skład Prezydium zostaje podany do wiadomości wszystkich uczniów w wyznaczonym miejscu w 

szkole. Do wiadomości wszystkich uczniów zostaje również podany zakres kompetencji 

poszczególnych członków Samorządu. 

7. Wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego zastępuje Przewodniczącego.  

 

 

§8 

 1. Rada Samorządów Klasowych jest organem doradczym Samorządu Uczniowskiego. 

 2. W skład Rady Samorządów Klasowych wchodzą wszyscy członkowie Samorządów Klasowych, 

tj.: 

 a) Przewodniczący; 

 b) Wiceprzewodniczący; 

 c) Skarbnicy. 

 

 3. Obrady Rady Samorządów Klasowych zwołuje Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.  

 4. Rada może obradować w formie pełnej: przewodniczący, wiceprzewodniczący, skarbnicy klas lub 

niepełnej: przewodniczący klas. 

 5. Obradami Rady kieruje Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.  

 6. W obradach Rady mogą brać udział członkowie Prezydium oraz nauczyciel oddelegowany przez 

Dyrektora Szkoły. 



 7. Obrady Rady są w pełni jawne i mogą im się przysłuchiwać wszyscy zainteresowani uczniowie.  

 8. Zadaniem Rady jest opiniowanie problemów przedstawionym jej przez Przewodniczącego oraz 

koordynacja współpracy samorządów klasowych z Prezydium. 

 

 

Rozdział III 

Zadania Organów Samorządu Uczniowskiego  

 

 

§9 

Samorząd Uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz dyrektorowi szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących społeczności uczniowskiej,  

w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.  

 

 

§l0 

Zadaniem organów samorządu uczniowskiego jest w szczególności: 

 1. integrowanie środowiska uczniowskiego; 

 2. wyrażanie opinii w interesujących samorząd uczniowski sprawach, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów; 

 3. stanie na straży prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;  

 4. prowadzenie instytucji samopomocy i innych form pomocy dla uczniów; 

 5. organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej na terenie szkoły; 

 6. organizowanie form życia szkolnego, wspieranie aktywności uczniowskiej i pomoc  

w rozwijaniu zainteresowań uczniów; 

 7. przedstawianie wniosków dotyczących programów nauczania - ich treści, celów i wymagań; 

 8. redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej; 

 9. występowanie w obronie indywidualnych i zbiorowych interesów uczniów; 

 10.  prowadzenie mediacji w przypadku konfliktów wewnątrzszkolnych; 

 11. podejmowanie działań w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły w sprawie działań z zakresu 

wolontariatu; 

 12.  wybór nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu; 

 13.  przedstawienie wniosków o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów; 

 14.  opiniowanie w procedurze skreślania ucznia z listy uczniów. 

 

 

§11 

Organy Samorządu Uczniowskiego zapewniają wszystkim uczniom równy dostęp do informacji 

dotyczących bieżącej działalności Samorządu i życia szkoły. 

 

 

Rozdział IV 

Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego  

 

 

§l2 

Organy Samorządu Uczniowskiego mają prawo wnioskować o fundusze w celu realizacji zadań 

Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

 

§ 13 

Organy Samorządu Uczniowskiego mają prawo dysponować wskazanym im przez Dyrektora Szkoły  

pomieszczeniem znajdującym się na terenie szkoły. 

 



 

Rozdział V 

Zasady wyboru Organów Samorządu Uczniowskiego 

 

 

§ 14 

1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego jest wybierany przez ogół uczniów, w wyborach 

powszechnych, bezpośrednich, równych i tajnych w systemie większości względnej.  

2. Bierne prawo wyborcze posiada każdy uczeń szkoły, z wyłączeniem uczniów klas maturalnych.   

 

 

§l5 

 

1. Kandydatem na Przewodniczącego może być uczeń, który zgłosi swoją kandydaturę u Dyrektora 

Szkoły nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia terminu wyborów i nie później niż 7 dni przed dniem 

głosowania. 

  

2. Każdy kandydat na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego zobowiązany jest do założenia 

ugrupowania zrzeszającego uczniów, z którymi współtworzy program i cele pracy Samorządu 

Uczniowskiego. 
 

a) Kandydat na Przewodniczącego stoi na czele powołanego przez siebie ugrupowania. 

b) Ugrupowanie liczy min. 7 osób. 
 

3. Akt zgłoszenia kandydatury dokonuje się poprzez: 
 

a) osobiste stawienie się kandydata wraz ze wszystkimi członkami swojego ugrupowania u Dyrektora 

Szkoły, oraz 

b) przekazanie Dyrektorowi Szkoły pełnej imiennej listy członków ugrupowania. 
 

4. Kandydaci na Przewodniczącego wraz z ugrupowaniami mają prawo prowadzić kampanię wyborczą 

od dnia zgłoszenia kandydatury do dnia poprzedzającego ciszę wyborczą.  

 

 

§16 

Datę oraz czas rozpoczęcia i zakończenia wyborów Przewodniczącego zarządza Dyrektor Szkoły  

w porozumieniu z urzędującym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego.  Fakt zarządzenia 

wyborów podaje się do wiadomości wszystkich uczniów. 

 

 

§l7 

Wybory przeprowadza się do końca października każdego roku. 

 

 

§18 

1. Kandydaci mają prawo prowadzić kampanię promującą. 

2. W ostatnim dniu kampanii przeprowadza się debatę wyborczą z udziałem wszystkich zgłoszonych 

kandydatów. W przypadku, gdy do wyborów zgłosił się tylko jeden kandydat, wówczas debata ma 

charakter spotkania z wyborcami. 

3. Dzień poprzedzający wybory jest dniem ciszy wyborczej. Wszelkie próby agitacji, zarówno przez 

samego kandydata, jak i członków ugrupowania, w tym dniu są zakazane pod rygorem skreślenia z listy 

kandydatów. 

 

 

§19 



 1. Na trzy dni przed wyborami Dyrektor Szkoły powołuje komisję wyborczą składającą się z: 

 a) Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego pełniącego funkcję przewodniczącego komisji 

wyborczej, pod warunkiem, że nie jest kandydatem; 

 b) co najmniej 3 uczniów  klas maturalnych; 

 c) mężów zaufania poszczególnych kandydatów, każdy kandydat deleguje jednego męża 

zaufania; 

 d) opiekuna aktualnego Samorządu Uczniowskiego; 

 e) w-ce dyrektora. 

 

 2. Przewodniczący komisji ma prawo usunąć członka komisji wyborczej, który złamie zasadę 

uczciwości lub bezstronności. Swoją decyzję przewodniczący konsultuje  

z Dyrektorem Szkoły. 

 3. W przypadku nauki zdalnej wybory do Samorządu mogą odbyć się online.  

 

§20 

1. Komisja wyborcza przygotowuje karty do głosowania. 

2. Komisja wyborcza czuwa nad uczciwością i demokratycznością wyborów, a po ich zakończeniu    

przeprowadza komisyjne liczenie głosów. 

3. Komisja sporządza protokół  wyborów, który niezwłocznie podaje do wiadomości społeczności 

szkolnej (wzór protokołu załącznik 1). 

4. Legalność wyborów stwierdza Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z protokołem powyborczym. 

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy przeprowadzaniu wyborów każdy zainteresowany 

ma prawo złożenia odwołania w terminie trzech dni do Dyrektora Szkoły.  

6. Skarga musi być rzeczowo umotywowana i podparta dowodami. Dyrektor po stwierdzeniu zasadności 

skargi może zarządzić ponowne przeprowadzenie wyborów, ponowne przeliczenie głosów lub 

przyjęcie do wiadomości wyników wyborów. 

 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe i tryb zmiany regulaminu 

 

 

§21 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego może być zmieniony przez Dyrektora Szkoły na wniosek 

Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

§22 

Przypadki nieprzewidziane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Przewodniczący Samorządu 

Uczniowskiego w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

 

 

§ 23 

Regulamin wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia go przez Dyrektora Szkoły.  


