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 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO   

W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Samorząd Uczniowski, działający w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja 

w Wałbrzychu, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o Prawie oświatowym z dn. 

14 XII 2016 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 59), Statutu II Liceum Ogólnokształcącego im. 

Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu oraz niniejszego Regulaminu 

2. Pełna nazwa samorządu to: Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego im. 

Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu. 

3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.    

§ 2 

Struktura SU 

4. Organy Samorządu Uczniowskiego stanowią:  

● Rada SU,  

● Zarząd SU, 

● Opiekun SU. 

5. W każdej klasie działają tzw. trójki klasowe, złożone z przewodniczącego klasy, jego 

zastępcy i skarbnika. 

6. Trójki klasowe wybierane są przez uczniów klasy z zachowaniem zasad demokracji i 

braku przymusu. 

7. Trójki klasowe wszystkich klas stanowią razem Radę Samorządu Uczniowskiego, w 

której to stanowią reprezentację swoich klas oraz która to jest organem współpracującym 

z Zarządem Samorządu. 

8. Do Zarządu Samorządu należą:  

● Przewodniczący, który pełni funkcję głównego reprezentanta Samorządu, a co za tym 

idzie – wszystkich uczniów  

● Zastępca Przewodniczącego,  

● Rada Pomocnicza 

9. W skład Rady Pomocniczej wchodzi po jednym przedstawicielu każdego poziomu klas, 

wybieranych przez Radę SU. 
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10. Opiekę nad Samorządem sprawuje Opiekun SU, który pełni funkcję koordynatora działań 

SU i pośrednika SU pomiędzy dyrektorem, radą pedagogiczną i radą rodziców. 

11. Długość kadencji organów SU ustala się na jeden, cały rok szkolny, choć w szczególnych 

okolicznościach, decyzją Rady Samorządu, mogą one zostać skrócone. 

12. Samorząd Uczniowski ma prawo do powoływania zespołów, sekcji oraz kółek z 

ustalonymi przez Samorząd zasadami funkcjonowania. 

§ 3 

Kompetencje i zadania SU 

13. Do kompetencji i zadań Zarządu SU należą: 

 koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich, 

 identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby, 

 przedstawianie dyrektorowi, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, 

opinii, sugestii członków SU. 

14. Do kompetencji i zadań Przewodniczącego SU należą: 

 kierowanie pracą Zarządu SU i Rady SU, 

 reprezentacja SU wobec dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i poza 

szkołą, 

 zwoływanie zebrań Rady SU. 

15. Do kompetencji i zadań Rady Pomocniczej należą: 

 wspieranie działań Zarządu SU, 

 kierowanie do Przewodniczącego wniosków o zwołanie na żądanie zebrania Rady 

SU, 

 identyfikacja potrzeb poszczególnych szczebli klas. 

16. Do kompetencji i zadań Rady SU należą: 

 reprezentowanie interesów i potrzeb klas przed Zarządem SU,  

 przekazywanie informacji klasom o podjętych przez Samorząd działaniach, o 

organizacji wydarzeń oraz o planach przyszłych działań, 

 obowiązkowe uczestnictwo w zwoływanych przez Przewodniczącego zebraniach, 

 możliwość odwołania organów Samorządu na wniosek dyrektora szkoły, rady 

pedagogicznej lub co najmniej połowy uczniów szkoły. 
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17. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak:    

 prawo do zapoznawania się z programem nauczania, ramowymi planami nauczania, z 

ich treścią, celem i stawianymi wymaganiami,   

 prawo do protestu w przypadku, gdy proces kształcenia jest niezgodny z zasadami 

higieny pracy umysłowej,   

 prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,   

 prawo do poszanowania godności ucznia,   

 prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, jeśli 

nie narusza tym dobra innych osób oraz jeśli sposób wyrażania przekonań nie 

przekracza norm etycznych, tzn. jest zgodny z zasadami kultury i współżycia 

społecznego,  

 prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań,   

 prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w 

porozumieniu z dyrektorem,   

 prawo do głosu w sprawach dotyczących bezpośrednio uczniów i życia szkolnego 

 inne zadania określone w odrębnych przepisach 

18. Samorząd opiniuje:   

 program wychowawczy szkoły,   

 decyzję o ewentualnym usunięciu ucznia ze szkoły,   

 wnioski o stypendium dla uczniów Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji 

Narodowej i Prezydenta Miasta Wałbrzycha.  

19. Samorząd może, na wniosek dyrektora, opiniować pracę nauczyciela.   

20. Samorząd ma prawo opiniowania i wpływania na wybór wychowawcy klasy (tryb 

określony w rozdziale statutu Nauczyciele i inni pracownicy szkoły).   
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§ 4 

Ordynacja wyborcza 

21. Organem Samorządu Uczniowskiego wybieranym w drodze wyborów stanowi Zarząd 

Samorządu Uczniowskiego. 

22. Zarząd SU wybierany jest przez uczniów w równych, powszechnych, bezpośrednich, 

większościowych i tajnych wyborach. 

23. W przypadku wyboru Zastępcy Przewodniczącego SU dopuszcza się dwie opcje: 

● Kandydat na Zastępcę Przewodniczącego może startować wraz z kandydatem na 

Przewodniczącego, gdzie obu wybiera się łącznie, 

● Kandydat na Przewodniczącego może startować sam, ale wtedy jego Zastępcą zostanie 

kandydat, który w wyborach uzyska drugi najwyższy wynik. 

24. Wyjątek stanowi Rada Pomocnicza, która zostaje wybrana spośród członków Rady SU i 

przez Radę SU. 

25. Czynne prawo wyborcze (prawo do głosowania w wyborach) posiadają wszyscy uczniowie 

i uczennice szkoły. 

26. Bierne prawo wyborcze (prawo do kandydowania) na: 

● Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego- posiada każdy uczeń i uczennica 

szkoły, który/a uczęszcza do szkoły co najmniej jeden semestr roku szkolnego 

27. Aby zgłosić swoją kandydaturę na Przewodniczącego lub na Przewodniczącego i Zastępcę, 

kandydaci muszą dostarczyć do UKW 50 podpisów uczniów, wykazując dzięki temu swoje 

uczniowskie poparcie. 

28. Wybory do organów SU odbywają się raz w roku, nie później niż 15 czerwca. 

29. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia wyborów w terminie, wybory przenosi 

się na następny rok szkolny, nie później niż 20 września. 

30. W związku z wyborami co roku powołana zostaje niezależna od Zarządu Uczniowska 

Komisja Wyborcza, która odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. 

31. W skład Uczniowskiej Komisji Wyborczej może wejść minimum 3 uczniów lub uczennic 

szkoły, gdzie każdy członek musi pochodzić z innej klasy. 

32. Do zadań UWK należy: 

● ogłoszenie terminu wyborów– min. 2 tygodnie przed terminem wyborów, 
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● weryfikacja podpisów pod zgłoszeniami i ogłoszenie nazwisk kandydatów, 

● poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcanie do udziału w 

wyborach, 

● czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej, 

● przygotowanie wyborów – list wyborców, kart do głosowania, lokalu wyborczego, 

● przeprowadzenie wyborów, 

● policzenie głosów i ustalenie wyników, 

● sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników, 

● przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów. 

33. Skargi wyborcze powinny być składane do 3 dni od ogłoszenia wyników do UWK. 

 

§ 5 

Tryby odwoławcze 

34. Samorząd Uczniowski ma prawo do zmiany swych przedstawicieli w trybie 

natychmiastowym w przypadku, gdy ich działalność szkodzi interesom ogółu uczniów bądź 

też, gdy egzekwowanie ww. praw uważa się za niewystarczające.   

35. W przypadkach szczególnych i uzasadnionych Samorząd ma prawo ubiegać się o 

natychmiastową zmianę swego opiekuna. 

36. Oba organy mogą zostać odwołane na uzasadniony wniosek Rady SU, dyrektora lub co 

najmniej połowy uczniów szkoły. 

37. Warunkiem jest dostarczenie podpisów co najmniej połowy uczniów szkoły do Rady SU. 

    

 

                                                                                                                  

  

 


