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I. Postanowienia ogólne. 

1. Samorząd uczniowski działa na podstawie ustawy Prawo oświatowe, statutu szkoły 

i niniejszego regulaminu. 

2. Organami samorządu uczniowskiego są: 

a. samorządy klasowe, 

b. rada samorządu uczniowskiego zwany dalej „radą” lub „RSU”. 

3. Samorządy klasowe liczą po 3 osoby, natomiast rada liczy 3-5 osób, które muszą 

reprezentować przynajmniej 3 klasy. 

4. Kadencja samorządów klasowych i rady trwa rok. 

II. Zadania samorządu uczniowskiego. 

1. Do zadań samorządu uczniowskiego należy: 

a. zapoznawanie się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

b. organizacja życia szkolnego, umożliwiającego dobór właściwych proporcji 

pomiędzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania wła-

snych zainteresowań, 

c. prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywko-

wej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w po-

rozumieniu z dyrektorem szkoły, 

d. przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji kandydata na opiekuna sa-

morządu uczniowskiego, 

e. występowanie z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców 

oraz wydawanie opinii w sprawach dotyczących uczniów szkoły, 

f. w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

III. Wybory przewodniczącego RSU. 

1. Wybory przewodniczącego RSU przeprowadzane są w styczniu bądź lutym (po za-

kończeniu I semestru). Ustalona przez dyrekcję szkoły data wyborów zostaje po-

dana do ogólnej wiadomości. 

2. Wybory samorządów klasowych odbywają się na początku roku szkolnego, w try-

bie i na warunkach ustalonych przez ogół uczniów danej klasy. 

3. Wybory są powszechne, równe i odbywają się w głosowaniu tajnym. 

4. W wyborach przewodniczącego RSU z czynnym prawem wyborczym biorą udział 

wszyscy uczniowie szkoły. 

5. W wyborach przewodniczącego RSU z biernym prawem wyborczym mogą brać 

udział uczniowie ze średnią przynajmniej 3.5 i zachowaniem przynajmniej bardzo 

dobrym. 

6. Kandydat na przewodniczącego RSU musi przedstawić Komisji Wyborczej na dwa 

tygodnie przed ustalonym terminem wyborów podanie (załącznik nr 1) zawiera-

jące: 

a. imię i nazwisko kandydata, 

b. klasę, 

c. średnią ocen z I semestru bieżącego roku szkolnego, 

d. ocenę zachowania z I semestru bieżącego roku szkolnego. 

7. Wybory przeprowadza działająca RSU, a powołana przez opiekuna SU komisja 

skrutacyjna, w skład której wchodzi po jednym przedstawicielu kl. I, II i III, IV 

podlicza głosy, sporządza protokół i ogłasza wyniki wyborów. 

8. W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca. 

9. Szczegółowy regulamin oddawania głosów: 

a. nauczyciel rozdaje na ustalonych godzinach lekcyjnych każdemu ucz-

niowi w klasie karty do głosowania (wzór wg załącznika nr 2). 
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b. Uczeń oddaje swój głos tylko na jednego kandydata przez postawienie 

znaku x przy jego nazwisku. 

10. Wybory mogą być przeprowadzone również poprzez głosowanie internetowe.Za 

przygotowanie elektronicznej karty głosowania odpowiada administrator sieci. 

11. Decyzję o sposobie przeprowadzenia wyborów podejmuje dyrektor szkoły w poro-

zumieniu z opiekunem samorządu uczniowskiego i radą.  

12. Wybory wygrywa ten kandydat, który otrzyma zwykłą większość głosów. 

13. Przewodniczący RSU wybiera spośród uczniów I Liceum Ogólnokształcącego: za-

stępcę przewodniczącego, sekretarza oraz skarbnika, pod warunkiem, że spełniają 

oni wymagania zawarte w punkcie 5 oraz reprezentują przynajmniej 3 klasy. 

IV. Kompetencje rady. 

1. Przewodniczący RSU organizuje prace rady, prowadzi posiedzenia i jest reprezen-

tantem rady na zewnątrz. 

2. Zastępca przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności. 

3. Sekretarz rady odpowiada za dokumentację rady. 

4. Skarbnik rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem rady. 

 

V. Zebrania rady. 

1. Zebrania rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. 

2. Dodatkowe zebrania rady ma prawo zwoływać jej przewodniczący, powiadamiając 

członków rady co najmniej 3 dni przed terminem spotkania. W szczególnie uza-

sadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać zebranie rady w trybie pil-

nym, bez przestrzegania trzydniowego terminu. 

3. Zebrania rady mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 3 człon-

ków rady oraz na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej lub rady rodziców. 

4. Zebrania rady prowadzone są przez przewodniczącego. 

5. W zebraniach rady może brać udział (z głosem doradczym) dyrektor szkoły lub 

inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady. 

6. Zebrania rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków rady. 

VI. Tryb podejmowania uchwał. 

1. Uchwały RSU podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. 

W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek przegłosowany przez 

członków rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym. 

2. Rada wyraża opinię, uzgodnioną w drodze głosowania. 

VII. Opiekun samorządu uczniowskiego. 

1. Opiekę nad samorządem uczniowskim sprawuje członek rady pedagogicznej za-

proponowany przez samorząd uczniowski lub wybrany przez członków rady peda-

gogicznej szkoły za jego zgodą, w porozumieniu z radą samorządu uczniowskiego. 

2. Rada może przedstawiać dyrektorowi, radzie pedagogicznej i radzie rodziców 

wnioski i opinie odnośnie wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samo-

rządu. 

3. Opiekun samorządu uczniowskiego uczestniczy w zebraniach RSU na prawach 

członka rady. 

4. Kadencja opiekuna samorządu trwa rok. 

VIII. Prawa i obowiązki członków rady. 

1. Członkowie rady mają prawo wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany 

temat. 

2. Członkowie mają prawo do głosowania na równych prawach, we wszystkich de-

cyzjach podejmowanych przez radę. 
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3. Członkowie rady mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w pracach rady. 

4. Wniosek o odwołanie przewodniczącego lub członka Rady Samorządu 

Uczniowskiego może zostać złożony w sytuacji: 

a. rażącego naruszenia przez niego statutu szkoły, 

b. ośmieszania pełnionej przez niego funkcji, 

c. działania na szkodę społeczności uczniowskiej. 

5. Wniosek o odwołanie przewodniczącego lub członka rady wraz z jego uzasad-

nieniem należy złożyć do opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

6. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje rada pedagogiczna. 

7. W przypadku odwołania członka Rady Samorządu Uczniowskiego, przewodni-

czący wybiera na jego miejsce nowego członka spośród uczniów I Liceum Ogól-

nokształcącego na zasadach określonych w rozdziale III punkt 11. 

8. W przypadku odwołania przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego do 

czasu przeprowadzenia kolejnych wyborów jego obowiązki przejmuje jego za-

stępca. 

IX. Postanowienia końcowe. 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.01.2023 r. 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

Proszę o zatwierdzenie mojej kandydatury na Przewodniczącego Rady Samorządu 

Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich  

w Wągrowcu. 

 

 

                                                                          

_____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                            Imię i Nazwisko kandydata 

 
 

________________________________ 
                            Klasa 

 
 

______________________________ 
Średnia ocen z I semestru bieżącego roku szkolnego 

 
 
______________________________ 
   Ocena zachowania z I semestru bieżącego roku 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________________________ 
                                                                                         Podpis wychowawcy potwierdzający powyższe dane. 
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Załącznik nr 2 

 

 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA (wzór) 

KANDYDACI NA PRZEWODNICZACEGO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W WĄGROWCU  

w roku szkolnym ……………………………… 

 

1. Iksiński Jan  IA    

2. Igrekowski Adam  IIB 

3. Zetowska Felicja IID 


