
 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

W DUBIENCE 
 

§ 1 
Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 
r. poz. 1148 ze zm.), Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu. 

 
§ 2 

1. Samorząd Uczniowski w Liceum Ogólnokształcącym w Dubience tworzą wszyscy 
uczniowie szkoły. 

2. Samorządu Uczniowski jest reprezentantem wszystkich uczniów. 
3. Prezydium Samorządu Uczniowskiego składa się z przewodniczącego, zastępcy 

przewodniczącego, skarbnika oraz sekretarza. 
4. Opiekuna Samorządu wybierają uczniowie spośród grona nauczycielskiego. 

 
§ 3 

1.  Samorząd Uczniowski tworzą osoby wybrane przez uczniów klas w głosowaniu tajnym, równym, 
powszechnym i bezpośrednim. 

2. Datę wyborów w klasie ustala Dyrekcja Szkoły (nie może ona być późniejsza niż  
15. września każdego roku szkolnego). 

3. Karty do głosowania z nazwiskami kandydatów (wpisane w kolejności alfabetycznej) 
przygotowuje trzyosobowa komisja skrutacyjna, której skład tworzą uczniowie 
samorządu kończący kadencję. 

4. Komisja skrutacyjna rozdaje wszystkim uczniom po jednej karcie do głosowania informując o 
zasadach wyborczych. 

5. Głos jest ważny, kiedy uczeń zaznaczy nazwisko jednego czterech kandydatów. Głos jest 
nieważny, gdy nie zaznaczono żadnego kandydata lub więcej niż cztery nazwiska. 

6. Po głosowaniu komisja oblicza głosy. 
7. Za wybranych uważa się czterech uczniów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. 
8. Jeżeli dwóch lub trzech uczniów uzyskało tę samą liczbę głosów, komisja zarządza dodatkowe 

głosowanie. 
9. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje ten uczeń, który uzyskał największą liczę 

głosów, zastępcą przewodniczącego, skarbnikiem oraz sekretarzem zostają kolejni uczniowie z 
największą liczbą głosów. 

10. Do Samorządu Uczniowskiego kandydować może dowolna liczba uczniów. 
11. Głosowanie poprzedza dyskusja, podczas której kandydaci prezentują programy działania dla 

Samorządu Uczniowskiego. 
12. Kadencja wszystkich władz Samorządu Uczniowskiego trwa rok. 

 
§ 4 

1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz 
Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły. 

      2. Do kompetencji samorządu w szczególności należy prawo do: 
1) uchwalenia regulaminu swojej działalności, 



 

2) przedstawienia wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów, 
3) opiniowania wniosku dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów, 
4) opiniowanie średniej oceny z zajęć edukacyjnych w okresie poprzedzającym okres, 
w którym przyznaje się stypendium szkolne za wyniki w nauce, 
5) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na 
terenie szkoły jednolitego stroju, 
6) opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
7) zaopiniowanie długości przerw międzylekcyjnych i organizacji przerw w sposób 
umożliwiający uczniom spożycie posiłku w szkole, 
8) opiniowania wprowadzenia szczegółowego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub 
terenem wokół szkoły w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu 
(monitoring), 
9) zaopiniowania ustalenia w liceum przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, 
spośród, których uczeń wybiera od 2 do 3 przedmiotów, 
10) redagowania i wydawania gazety szkolnej, 
11) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem 
szkoły, 
12) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu. 

3. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu 
wolontariatu. 

 4. Opiekun Samorządu Uczniowskiego przedstawia na posiedzeniach podsumowujących 
 Rady Pedagogicznej sprawozdanie z działalności samorządu.  
 

 
§ 5 

Zasady gromadzenia i wydawania funduszy Samorządu Uczniowskiego: 
1. Samorząd może gromadzić własne fundusze, które służą finansowaniu jego działalności. 
2. Dysponentami funduszu jest skarbnik- członek Prezydium wraz z opiekunami Samorządu 

Uczniowskiego, skarbnik klasy wraz z wychowawcą klasy. 
3. Fundusze mogą być tworzone z organizowania imprez dochodowych, środków przekazywanych 

przez Radę Rodziców lub inne organizacje. 
 

§ 6 
1. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz 

Samorządu Uczniowskiego powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich 
zainteresowanych stron. 

2. Uczniowie występujący w obronie praw ucznia nie mogą być z tego powodu negatywnie 
oceniani. 

3. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane po ich zatwierdzeniu przez ogół 
uczniów w formie aneksów lub jednolitego znowelizowanego tekstu. 

 
 


