
 
Regulamin Samorządu Uczniowskiego   

w II Liceum Ogólnokształcącym  
im. Marii Skłodowskiej- Curie  
w Piotrkowie Trybunalskim 

 
     § 1 
   POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Samorząd uczniowski w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej- Curie 
w Piotrkowie Trybunalskim, zwany dalej SU, działa zgodnie zapisami w niniejszym 
regulaminie uchwalonym na podstawie art.85 ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 
2016 r oraz Statutem Szkoły. 
2. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Jest organizacją 
niezależną od administracji oświatowej jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. 

3. Działalność Samorządu wspierają i nadzorują Opiekunowie tj. nauczyciele wybrani 
przez uczniów.  

 
§ 2 

STRUKTURA WŁADZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

1. Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. 
Marii Skłodowskiej- Curie w Piotrkowie Trybunalskim. 
2. Władzami SU są: 

1) na szczeblu klas – samorządy oddziałowe, 
2) na szczeblu szkoły – prezydium SU. 

3. Samorządy oddziałowe składają się z następujących funkcji: 
1) przewodniczący 
2) zastępca przewodniczącego 
3) skarbnik 

4. Prezydium składa się z następujących funkcji: 
1) przewodniczący SU, 
2) zastępca przewodniczącego, 
3) skarbnik, 
4) sekretarz, 
5) członkowie prezydium. 

5. Samorząd pracuje w sekcjach, przy czym liczba, skład i zadania sekcji opracowywane są na 
ogólnym zebraniu, gdzie wybierani są członkowie sekcji. Wszystkie zasady ustalone na dany 
rok szkolny podlegają modyfikacjom, zależnym od potrzeb i efektów dotychczasowych 
działań.  Jeśli pojawia się pomysł lub potrzeba utworzenia nowej sekcji,  to może ona powstać 
na wniosek członków samorządu. 
Podstawowe sekcje działające w SU II LO to: 

1) sekcja organizacyjna, 
2) sekcja kulturalna, 



3)sekcja sportowa, 
4)sekcja charytatywna  - rada wolontariatu. 

6. Za pracę każdej sekcji odpowiada koordynator, który sprawuje kontrolę nad prawidłową i 
terminową realizację przydzielonych jej zadań. 

7. Zebranie ogólne przedstawicieli samorządów oddziałowych wszystkich klas w szkole 
nazywane jest radą samorządów oddziałowych. 

 
 

 § 3 
KOMPETENCJE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1.Samorząd uczniowski 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, 
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. 

2.Kompetencje stanowiące samorządu uczniowskiego: 
1)uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego, 
2)przedstawienie sporządzonych przez samorząd uczniowski wniosków o 

przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

3.Kompetencje opiniodawcze samorządu uczniowskiego: 
1)opinia w sprawie wyznaczenia na początku etapu edukacyjnego dla danego 
oddziału przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie 
rozszerzonym, 
2)opiniowanie Programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły, 
3)wnioskowanie o nadanie imienia szkole, 
4)opiniowanie wniosku dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów, 
5)ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
6)wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez 
uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, 
7)opinia w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzeniu obowiązku 
noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, 
 
 
 
 
 



4. Zadania sekcji: 
sekcja organizacyjna 
- tworzy projekt regulaminu samorządu szkolnego i jego aktualizację, 
-przygotowuje plan pracy samorządu, 
-zapoznaje się z dokumentami szkolnymi dotyczącymi uczniów, 
-współpracuje z dyrekcją i gronem pedagogicznym, 
-przeprowadza wybory do prezydium samorządu, 
-powołuje sekcje samorządu, 
-przeprowadza wybory opiekuna samorządu uczniowskiego, 
-dba o przestrzeganie praw ucznia, rozpatruje skargi w tym zakresie i rozwiązuje konflikty. 
sekcja kulturalna 
-organizuje/ współorganizuje uroczystości i imprezy okolicznościowe,  
-współorganizuje konkursy szkolne, 
sekcja sportowa 
-pomaga w organizacji imprez sportowych, 
-współorganizuje wewnątrzszkolne zawody sportowe, 
sekcja charytatywna  - rada wolontariatu. 
- bierze udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych, 
-współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami prowadzącymi działania wolontariacie, 
- pomaga chorym i potrzebującym, 
-organizuje paczki dla rodzin będących w potrzebie, 
-organizuje samopomoc i inne akcje na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia, 
- pomaga w schroniskach dla bezdomnych zwierząt. 

 
§ 4 

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

1.Opiekuna samorządu uczniowskiego wybiera rada SU i prezydium SU. 
2.Opiekun pełni funkcję doradczą samorządu. 
3.Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora (bez prawa głosu) 
obrad prezydium i koordynatora działalności samorządu. 
4.Opiekun samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji. 
5.Opiekun samorządu jest jedyną osobą, która w uzasadnionych przypadkach może zwolnić 
uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością samorządu. 
6.Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa rok. 
 

 
§ 5 

ORDYNACJA WYBORCZA 
  

1.Organy wybieralne SU: prezydium SU, przedstawiciele samorządów oddziałowych oraz 
opiekun SU wybierani są co roku. Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, 
bezpośrednie i większościowe. 
2.Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły. 
3.Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na: 



1) stałego członka prezydium SU – posiada każdy uczeń szkoły, 
2) przedstawiciela samorządu oddziałowego– posiada każdy uczeń danego oddziału, 
3) opiekuna SU – posiada każdy członek rady pedagogicznej. 

 
4. Kadencja prezydium SU, samorządów oddziałowych i opiekuna SU trwa rok. 
5. Wybory przedstawicieli samorządów oddziałowych odbywają się najpóźniej na 2. 
zajęciach z wychowawcą w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem 
czuwa wychowawca. Przewodniczącym samorządu oddziałowego zostaje osoba, która w 
głosowaniu uzyskała największą ilość głosów. 
6. Ogólnoszkolne wybory do prezydium SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w 
skład której wchodzi 1 losowo wybrany przedstawiciel każdej klasy, który nie jest 
kandydatem. Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki 
opiekuna samorządu. Kandydaci do prezydium wybierani są przez ogół uczniów poprzez 
wyłanianie przedstawicieli klas na zebraniach klasowych. 
7. Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 3 tygodnie przed ustalonym przez 
dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy: 

1) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów, 
2) określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii 
wyborczej przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów, 
3) przygotowanie wyborów, 
4) ogłoszenie terminu i miejsca wyborów, 
5) przeprowadzenie wyborów, 
6) obliczenie głosów, 
7) sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników. 

 
8. Ogólnoszkolne wybory do prezydium SU przeprowadzane są zgodnie z następującymi 
zasadami: 
- Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą podczas tygodnia przed ustalonym przez dyrekcję 
szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą. 
- Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do prezydium SU umieszczone są w 
kolejności alfabetycznej. 
- Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w 
określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji, 
złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej 
zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej. 
- Członkami prezydium SU zostają uczniowie, którzy otrzymali co najmniej 20 %   głosów. 
- Przydziału funkcji w prezydium SU dokonują członkowie nowo wybranego prezydium 
(jeżeli nie jest to możliwe, to Szkolna Komisja Wyborcza zarządza II etap wyborów). 
Przewodniczącym prezydium SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w 
głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków prezydium SU. 
-  Mandat członka prezydium SU oraz przedstawiciela samorządu oddziałowego wygasa w 
razie: 

1)rezygnacji, 
2)końca kadencji, 
3)po ukończeniu nauki w szkole. 

- Mandat opiekuna SU wygasa w razie: 



1)rezygnacji, 
2)końca kadencji, 

- Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji: 
1)w miejsce przedstawiciela samorządu oddziałowego– samorząd oddziałowy powołuje 
osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory, 
2) w miejsce stałych członków prezydium SU - prezydium SU powołuje osoby pełniące ich 
obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, 
3) członka prezydium można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego 
lub nie bierze udziału w pracach samorządu – na miejsce odwołanego członka powołuje się 
ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów 
4)  w przypadku przewodniczącego prezydium SU – na czas określony obowiązki 
przewodniczącego pełni zastępca przewodniczącego lub przeprowadza się uzupełniające 
wybory powszechne, 
5) w przypadku wygaśnięcia mandatu opiekuna SU – prezydium SU w ciągu miesiąca od 
chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym 
czasie obowiązki opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły. 
  

 
§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE – TECHNICZNE 
 

1.Regulamin SU wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
2.Wszystkie decyzje prezydium i samorządów oddziałowych podejmuje się większością 
głosów w obecności co najmniej połowy ich składu. 
3.Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora 
szkoły. 
 

 


