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Regulamin Samorządu Uczniowskiego 
III Liceum Ogólnokształcącego 

 im. Juliusza Słowackiego  
w Lesznie 

 
 
Podstawa prawna: 

1. Art.85 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019r.          
poz. 1148 z późn. zm.). 

2. Statut III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie. 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa cele, zadania i organizację Samorządu Uczniowskiego. 
2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego    

im. Juliusza Słowackiego w Lesznie. 
 

Rozdział II 
Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego 

1. W III Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Lesznie działa 
Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 
3. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
4. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin 

Samorządu Uczniowskiego III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego 
w Lesznie uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym                     
i  powszechnym. 

5. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 
6. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 
podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem          
i stawianymi wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania                       
i zaspokajania własnych zainteresowań; 
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4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej          

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 
organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję Opiekuna Samorządu; 
7) prawo opiniowania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych. 
7. Organ Szkoły, do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek winien 

ustosunkować się do jego treści w ciągu 14 dni.  
8. Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek Dyrektora Szkoły, pracę nauczyciela 

szkoły, któremu Dyrektor Szkoły dokonuje oceny pracy. 
9. Uczniowie maja prawo odwołać organy Samorządu na wniosek podpisany przez     

20% uczniów szkoły.  
 

Rozdział III 
Organy Samorządu Uczniowskiego 

1. Wszyscy uczniowie szkoły należą do Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie 
poszczególnych klas   do Samorządów Klasowych. 

2. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 
- Samorządy Klasowe, 
- Samorząd Szkolny. 

3. Władzą wykonawczą samorządów są zarządy Samorządu Klasowego i Szkolnego. 
 

Rozdział IV 
Samorządy Klasowe 

1. Uczniowie danej klasy tworzą Samorząd Klasowy. 
2. Organem Samorządu Klasowego jest zarząd klasy, tzw. : ,,trójka klasowa”, składająca 

się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika. Opiekunem Samorządu 
Klasowego jest wychowawca klasy. 

3. Kadencja zarządu klasy trwa jeden rok szkolny. 
4. Zarząd klasy reprezentuje interesy uczniów wobec wychowawcy, Dyrektora Szkoły       

i Rady Pedagogicznej. 
5. Zarząd klasy wybierany jest przez uczniów klasy w głosowaniu powszechnym, 

równym, bezpośrednim i tajnym spośród zgłoszonych przez siebie kandydatów. 
6. Przewodniczącym, wiceprzewodniczącym i skarbnikiem wybrane zostają osoby, które 

w głosowaniu otrzymają największą ilość głosów. W przypadku równości głosów 
następuje druga tura głosowania pomiędzy osobami, które uzyskały równą ilość 
głosów. 

7. Przewodniczący, wiceprzewodniczący i skarbnik mogą być odwołani w czasie trwania 
kadencji na wniosek co najmniej 1/3 uczniów klasy złożony wychowawcy klasy lub 
przez wychowawcę klasy. 

8. W przypadku odwołania przewodniczącego klasy, wiceprzewodniczącego i skarbnika 
wychowawca klasy niezwłocznie ustala termin wyborów.  
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Rozdział V 
Zarząd Samorządu Szkolnego 

1. Bieżącą pracą Samorządu Szkolnego kieruje zarząd. 
2. Zarząd Samorządu Szkolnego tworzą: 

- przewodniczący, 
- wiceprzewodniczący, 
- sekretarz, 
- minimum jeden członek zarządu przedstawicieli Samorządów Klasowych.  

3. Kadencja zarządu trwa dwa lata.  
4. Przewodniczący  jest wybierany przez Samorząd Uczniowski w wyborach, tajnych, 

równych, bezpośrednich i powszechnych.  
5. Termin wyborów wyznacza i ogłasza publicznie opiekun Samorządu Uczniowskiego 

najpóźniej na 14 dni przed terminem wyborów. 
6. Na 14 dni przed terminem wyborów Samorząd powołuje szkolną komisję wyborczą 

składającą się z 4 osób: przewodniczącego, zastępcy i 2 członków. 
7. Szkolna komisja wyborcza organizuje przebieg wyborów, w szczególności: 

- ogłasza listę kandydatów, najpóźniej na 5 dni przed terminem wyborów, 
- wydaje każdemu uczniowi szkoły jedną kartę do głosowania, 
- organizuje punkt głosowania (urnę wyborczą), 
- czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, 
- po zakończeniu głosowania oblicza głosy oddane na poszczególnych 

kandydatów, które w protokole potwierdza opiekun Samorządu oraz komisja wyborcza 
i ogłasza wynik wyborów. 

8. Kandydatem na członka zarządu może być każdy uczeń szkoły, który wykazuje się 
wysoką kulturą osobista, pozytywnymi wynikami nauczania oraz co, do którego 
wychowawca nie ma zastrzeżeń, wyłączając członków szkolnej komisji wyborczej. 

9. Każdy z uczestników głosowania otrzymuje od komisji wyborczej jedną kartę           
do głosowania, opatrzoną pieczęcią szkoły. 

10. Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając przy jego nazwisku znak „X”. 
11. Komisja wyborcza oblicza głosy niezwłocznie po zakończeniu glosowania. 
12. Po obliczeniu oddanych głosów sporządza się protokół, w którym należy uwzględnić: 

- ilość osób uprawnionych do głosowania, 
- ilość głosów oddanych, 
- ilość głosów nieważnych, 
- ilość głosów ważnych, 
- ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. 

13. Przewodniczący wybiera wiceprzewodniczącego i sekretarza na pierwszym zebraniu 
członków zarządu najpóźniej 10 dni po wyborach, którzy musza uzyskać aprobatę 
min. połowy członków obecnych na zebraniu. 

14. Członkowie zarządu składają na ręce opiekuna Samorządu ślubowanie, o treści: 
„Ślubuję uroczyście, że powierzone mi zadania będę wykonywał sumiennie i rzetelnie.     
W swych działaniach zawsze będę się kierował dobrem społeczności uczniowskiej. 
Przyrzekam, że zrobię wszystko, aby rozsławiać imię szkoły i godnie ją reprezentować”. 



Regulamin Samorządu Uczniowskiego III Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Lesznie 
 z dnia 19.02.2020r. 	

 

 4 

15. Przewodniczący zarządu: 
- reprezentuje Samorząd na zewnątrz, 
- zwołuje posiedzenia zarządu, 
- raz w roku składa sprawozdanie Samorządowi z działalności zarządu. 

16. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby na zebraniach, w terminach określonych przez 
przewodniczącego zarządu, lub opiekuna Samorządu. Udział w zebraniach jest 
obowiązkowy. 

17. Zarząd podejmuje decyzję bezwzględną większością głosów, przy obecności 
przynajmniej połowy liczby członków. 

18. W zebraniach Samorządu Uczniowskiego ma prawo wziąć udział, bez prawa głosu, 
opiekun Samorządu. 

19. W czasie trwania kadencji zarząd lub jego członkowie mogą być odwołani przez 
Samorząd Uczniowski. 

20. Pisemny wniosek o odwołanie członka lub całego zarządu (votum nieufności) może 
złożyć 1/3 członków Samorządu, Dyrektor Szkoły lub opiekun Samorządu. 

21. W przypadku odwołania Przewodniczącego zarządu opiekun Samorządu niezwłocznie 
zarządza wybory uzupełniające. 

22. W przypadku odwołania całego zarządu bieżącą pracą Samorządu, do czasu wyboru 
nowego składu, kieruje tymczasowo zarząd komisaryczny wybrany niezwłocznie 
przez Samorząd. 

 
Rozdział VI 

Obowiązki Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej  
wobec Samorządu Uczniowskiego 

1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządów, w szczególności            
w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły. 

2. Zapoznanie Samorządu z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, 
których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży      
oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły.  

3. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności 
samorządów, np.: udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, 
radiowęzła szkolnego, itp.  

4. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym 
stanowisku.  

5. Czuwanie nad zgodnością działalności Samorządu z celami wychowawczymi szkoły.  
6. Zapewnienie koordynacji działalności Samorządu z innymi organizacjami 

uczniowskimi.  
7. Dyrektor Szkoły ma obowiązek uchylić uchwałę lub inne postanowienia Samorządu, 

jeżeli są one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi Szkoły.  
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Rozdział VII 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

1. Udziela pomocy w realizowaniu zadań, w szczególności wymagających udziału 
nauczycieli i Dyrektora Szkoły.  

2. Czuwa nad prawidłowym działaniem Samorządu. 
3. Informuje młodzież o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw 

uczniowskich. 
4. Inspiruje nauczycieli do współpracy z Samorządem Uczniowskim i udziela                 

mu pomocy w jego działalności. 
5. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach. 
6. Opiekun Samorządu w szczególności: 

- może brać udział w posiedzeniach wszystkich organów Samorządu, z głosem 
doradczym, 

- bierze udział w pracach komisji wyborczej i pomaga członkom komisji               
we właściwym przebiegu jej pracy. 

7. Opiekunem Samorządu jest członek Rady Pedagogicznej.  
8. Opiekun Samorządu może zostać odwołany bezwzględną większością głosów, przy 

pełnym składzie Samorządu, na wniosek połowy składu Samorządu Szkolnego. 
9. Kandydaturę opiekuna Samorządu Uczniowskiego zgłaszają uczniowie. 

 
Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 
1. Zapisy Regulaminu Samorządu Uczniowskiego może zmienić zebranie Samorządu 

Szkolnego zwykłą większości głosów, przy obecności co najmniej połowy 
uprawnionych, po przedyskutowaniu zmian we wszystkich klasach. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do treści niniejszego regulaminu mogą być 
wprowadzane na wniosek: 

- 20% uczniów, 
- połowy składu  Samorządu Szkolnego, 
- opiekuna Samorządu, 
- Dyrektora Szkoły. 


