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18. 5 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

przy II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwuj ęzycznymi  

 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  

i Gimnazjum Dwujęzycznym nr 18 w Rybniku 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Samorząd Uczniowski przy II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 

Dwujęzycznymi  im. Andrzeja Frycza  Modrzewskiego w Rybniku zwany dalej 

Samorządem i Gimnazjum nr 18 działa 

 w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia7 września 1991r. 

 z późniejszymi zmianami. 

2. Samorząd Uczniowski jest organizacją powołaną przez uczniów, dla uczniów  

i złoŜoną z uczniów. 

3. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Jest organizacją 

niezaleŜną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań 

politycznych. 

4. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. 

5. Organizację i tryb pracy Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin 

Samorządu Uczniowskiego. 

§ 2  

1. Władzami Samorządu są: 

a. Forum Uczniowskie Przedstawicieli Klas zwane dalej Forum 

b. Zarząd Samorządu Uczniowskiego  

 

FORUM UCZNIOWSKIE PRZEDSTAWICIELI KLAS 

§ 3 

1. Forum składa się z przedstawicieli wszystkich klas po jednym z kaŜdej klasy 

(proponuje się, aby przedstawicielem klasy był jej przewodniczący lub inny 

członek samorządu klasowego) 
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2. Do kompetencji Forum naleŜy: 

a. uchwalanie Regulaminu Samorządu i innych regulaminów wewnętrznych oraz 

dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek 

b. uchwalanie budŜetu 

c. wybór Komisji Wyborczej, która przeprowadza wybory do władz Samorządu 

d. wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

e. podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu 

f. wybór protokolanta ze swojego grona 

g. przyjmowanie sprawozdań Zarządu (śródrocznego i rocznego). 

3. Pracami Forum kieruje przewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 

4. W zebraniach Forum mają prawo uczestniczyć przedstawiciele Zarządu i Opiekun 

Samorządu. 

5. Zebrania Forum zwołuje i prowadzi Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

lub osoba przez niego upowaŜniona. 

6. Forum protokołuje wszystkie swoje posiedzenia. 

 

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 4 

1. Zarząd kieruje bieŜącą pracą Samorządu. 

2. Zarząd składa się z 5 uczniów: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, 

Sekretarza, Skarbnika oraz jednego członka.  

3. Powołanie Zarządu odbywa się w drodze wyborów powszechnych, 

bezpośrednich, równych i tajnych, w których uczestniczą wszyscy uczniowie 

Szkoły. 

4. Do kompetencji Zarządu naleŜy: 

a. kierowanie bieŜącą pracą Samorządu 

b. reprezentowanie Samorządu 

c. prowadzenie dokumentacji pracy Samorządu 

d. przedstawienie Radzie sprawozdań (śródrocznego i rocznego 

e. opracowywanie projektu budŜetu ( po tygodniu od wyboru) 

f. przedstawienie Radzie oraz Dyrekcji Szkoły planu pracy 
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5. W zebraniach Zarządu moŜe uczestniczyć przedstawiciel Forum oraz Opiekun 

Samorządu Uczniowskiego. 

6. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niŜ raz na miesiąc. 

7. Zarząd prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń. 

8. Dokumenty finansowe podpisuje w imieniu Samorządu Przewodniczący, 

pozostałe dokumenty podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Zarządu lub dwóch 

innych członków Zarządu. 

9. Zarząd powołuje Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, który działa w oparciu o 

dokumenty regulujące prawa i obowiązki ucznia. 

 

 

§ 5 

1. Przewodnicz ący Samorządu Uczniowskiego: 

a. planuje i prowadzi zebrania Zarządu oraz Forum 

b. rozdziela zadania pomiędzy wszystkich członków Zarządu 

c. angaŜuje jak największą grupę uczniów do pracy na rzecz Samorządu 

d. współpracuje z Dyrekcją Szkoły i Opiekunem Samorządu 

e. pełni funkcję łącznika między uczniami, a administracją szkoły, nauczycielami 

i społecznością lokalną  

f. współpracuje z Opiekunem Samorządu w sprawach budŜetu i finansów 

Samorządu. 

2. Zastępca Przewodniczącego w czasie nieobecności Przewodniczącego pełni jego 

obowiązki opisane w §5 pkt.1. 

3. Sekretarz protokołuje zebrania Zarządu, odpowiada za dostarczenie protokołów 

Przewodniczącemu i sprawuje kontrolę nad dokumentacją Samorządu. 

 

KONTROLA  

 

§ 6 

1. Kontrolę wewnętrzną Zarządu sprawuje Forum poprzez swojego przedstawiciela, 

który uczestniczy w zebraniach i ma dostęp do dokumentów i informacji o pracy 

Zarządu  

2. Przedstawicielem Forum Uczniowskiego nie moŜe być członek Zarządu.  
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KOMISJA WYBORCZA 

 

§ 7 

1. Komisja Wyborcza organizuje i przeprowadza wybory do wszystkich władz 

Samorządu. Jej kadencja trwa jeden rok. 

2. Komisja Wyborcza jest powoływana do 5 września spośród uczniów Szkoły przez 

Forum Samorządu Uczniowskiego. Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą 

angaŜować się w kampanie wyborczą Ŝadnego z kandydatów 

 

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 8 

1. Członkowie Forum  oraz Zarządu mają obowiązek aktywnego udziału w pracach 

Samorządu. 

2. Władze Samorządu są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach 

i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz udziałem w pracach 

Samorządu. 

3. Władze Samorządu są zobowiązane do obrony praw i godności poszczególnych 

uczniów i ich grup, a takŜe - na Ŝyczenie ucznia, klasy lub grupy uczniów - do 

reprezentowania ich wobec Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicznej. 

 

 

KADENCJA WŁADZ, WYBORY 

 

§ 9 

1. Kadencja wszystkich władz Samorządu trwa jeden rok kalendarzowy.  

2. Członkami władz Samorządu mogą być tylko uczniowie Szkoły. W chwili odejścia 

ucznia ze szkoły z jakiejkolwiek przyczyny przestaje on być członkiem 

Samorządu i jego władz. 

3. Wybory do władz Samorządu oraz wybory Opiekuna Samorządu organizuje 

powołana przez Forum Komisja Wyborcza w oparciu o przyjęty przez Forum 

Regulamin Wyborów. 
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4. Wybory przedstawicieli do Forum Uczniowskiego Przedstawicieli Klas odbywają 

się we wrześniu w kaŜdej klasie osobno. 

 

Wybory Samorządu Klasowego 

 

§ 10 

1. Samorząd Klasowy stanowią: Przewodniczący, Zastępca oraz Skarbnik (wybór 

innych funkcyjnych zaleŜy od potrzeb klasy). Są oni wybierani w drodze 

bezpośredniego, tajnego głosowania wśród uczniów danej klasy (obecnych musi 

być minimum 2/3 klasy) nie później niŜ do 20 dnia od rozpoczęcia roku szkolnego 

z wyjątkiem klas pierwszych. Klasy pierwsze wybierają Samorząd Klasowy do 

dnia 28 września. 

 

Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 12 

1. Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbywają się we 

wrześniu. 

2. Nie później niŜ do 7 września Komisja Wyborcza informuje uczniów o zasadach 

przeprowadzania wyborów. 

3. Na Przewodniczącego kandydować mogą uczniowie klas II i III, którzy w 

poprzednim roku szkolnym osiągnęli średnią ocen nie mniejszą niŜ 4,0. 

4. W ciągu tygodnia od ww. terminu uczniowie Szkoły mogą zgłaszać w formie 

pisemnej swoje kandydatury na Przewodniczącego Samorządu wraz z pełnym 

składem Zarządu. Zgłoszenie składa się u Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

5. Kandydaci mają 2 tygodnie na przedstawienie społeczności uczniowskiej swojego 

programu i przeprowadzenie kampanii wyborczej. Muszą wziąć udział w otwartej 

debacie, podczas której przedstawią swój program oraz odpowiedzą na 

ewentualne pytania uczniów. Zebranie takie powinno zostać zorganizowane 

przez Komisję Wyborczą w takim czasie, aby uczniowie Szkoły mogli w nim 

uczestniczyć. 

6. Wybory odbywają się w pierwszym tygodniu po zakończeniu kampanii wyborczej. 

Wybory są powszechne, bezpośrednie, równe i tajne. Uczestniczą w nich 
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wszyscy uczniowie szkoły. W czasie wyborów uczniowie wybierają spośród 

przedstawionych kandydatur Przewodniczącego wraz z proponowanym przez 

niego Zarządem. Wybory wygrywa ekipa, która uzyskała największą liczbę 

głosów.  

7. Nowy Przewodniczący do 1 października przedstawia Dyrekcji członków Zarządu 

oraz Forum Samorządu Uczniowskiego. 

 

SZKOLNY RZECZNIK PRAW UCZNIA 

 

§ 13 

1. Kandydaturę na Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia ma prawo zgłaszać kaŜdy 

uczeń szkoły, mając przy tym obowiązek przedstawienia pisemnej zgody 

kandydata. 

2. Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia powołuje Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 

3. Szkolny Rzecznik Praw Ucznia jest zobowiązany do współpracy z Samorządem 

Uczniowskim. 

4. Do obowiązków Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia naleŜy: 

a) obrona praw i godności poszczególnych uczniów i ich grup 

b) reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec Dyrekcji Szkoły i Rady 

Pedagogicznej 

 

 

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§ 14 

1. Opiekun Samorządu jest osobą słuŜącą swoją pomocą i doświadczeniem w pracy 

Samorządu. 

2. Opiekuna Samorządu, członka Rady Pedagogicznej wybiera Forum Samorządu 

Uczniowskiego w październiku zwykłą większością głosów.  

3. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu. 
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KOMISJE I SEKCJE 

 

§ 15 

1. Dla realizacji zadań Zarząd moŜe powoływać komisje i sekcje. 

2. Powoływane sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok) lub 

doraźny - nadzwyczajny. 

3. Przy powoływaniu komisji/sekcji naleŜy określić: 

a) nazwę komisji, 

b) zakres działania i kompetencje, 

c) okres jej istnienia, 

d) przewodniczącego odpowiedzialnego za postawione zadania, 

e) skład osobowy. 

4. Komisje i sekcje są powoływane spośród uczniów Szkoły. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 16 

1. O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, wszystkie decyzje podejmowane są 

zwykłą większością głosów w obecności powyŜej połowy osób uprawnionych do 

głosowania. 

2. Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany: 

a) we wszystkich klasach przez Samorządy Klasowe, 

b) w czasie pierwszego posiedzenia Zarządu po uchwaleniu niniejszego 

regulaminu lub po jego zmianie. 

3. Regulamin winien być wywieszony w gablocie Samorządu Uczniowskiego 

4. Wnioski dotyczące poprawek do Regulaminu mogą być zgłaszane przez Zarząd 

lub członków Forum podczas posiedzeń. 

5. Zgłoszone poprawki są głosowane na specjalnie zwołanym posiedzeniu Forum. 

Treść poprawek musi być wywieszona w gablocie Samorządu. 

6. Zmiany w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego uchwalane są większością 2/3 

głosów w obecności powyŜej połowy członków Forum. 

7. Regulamin ten wchodzi w Ŝycie z chwilą jego przegłosowania.  
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Regulamin Samorządu Uczniowskiego przy  II Liceum Ogólnokształcącym  
z Oddziałami Dwuj ęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego został 

zatwierdzony uchwałą  

nr ...../ ...../… Samorządu Uczniowskiego z dnia .............................. . 

 

 

Opiekun                                    Przewodniczący 

Samorządu Uczniowskiego            Samorządu Uczniowskiego

    

 


