
REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. K. K. BACZYŃSKIEGO 

W OLKUSZU 
 
Na podstawie art.55 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty       
(z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły ustala się następujący 
regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego w IV Liceum 
Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu: 

 
§ 1 

1. Samorząd Uczniowski stanowią reprezentanci wszystkich klas IV Liceum 
Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu. 
2. Samorząd Uczniowski jest formą uczestnictwa uczniów w samodzielnym 
rozwiązywaniu problemów związanych z nauką i życiem wewnętrznym szkoły, 
a także formą umacniania demokratycznych zasad współpracy i współżycia. 
3. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należą:  
a) obowiązki:  
- organizowanie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej i turystycznej,  
  w porozumieniu z Dyrektorem  Szkoły, 
- współuczestnictwo w organizowaniu różnych imprez szkolnych  
- reprezentowanie uczniów i ich interesów na terenie szkoły oraz poza nią, 
- przygotowanie pisemnego sprawozdania ze swojej działalności po    

zakończeniu każdej kadencji, 
- niedopuszczanie do tolerowania w społeczności szkolnej przejawów agresji 
(słownej lub fizycznej), w szczególności będącej wynikiem różnych uprzedzeń, 
-dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie grup uczniowskich 

do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, 
-dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie  
  i wzbogacanie tej tradycji. 
 b) prawa:  
- występowanie do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej z wnioskami i 

opiniami   dotyczącymi wszystkich sfer życia szkoły, 
- przeprowadzanie akcji charytatywnych na terenie szkoły, 
- jawne wyrażanie opinii na temat życia szkoły, pod warunkiem, że nie godzą 

one w niczyją godność osobistą, 
- zgłaszanie kandydatów do pocztu sztandarowego, 
- zgłaszanie kandydatów do tytułu  „Mistrz”  -  zgodnie z regulaminem jego 

przyznawania, 
- wydawanie opinii dotyczących pracy danego nauczyciela na wniosek    

Dyrektora   Szkoły, 
- pośredniczenie pomiędzy Dyrektorem Szkoły i Nauczycielami  

a społecznością uczniowską, 
- organizowanie w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły referendów, 
- zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar, 
- organizowanie kontaktów z samorządami uczniowskimi i społecznościami 

uczniowskimi innych szkół, 



- redagowania i wydawania gazetki szkolnej  oraz organizowanie audycji 
radiowęzła,  

- wybór nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu w porozumieniu               
z Radą Pedagogiczną, 

- występowanie z wnioskiem do Rady Pedagogicznej o odwołanie 
wychowawcy klasy i wskazanie kandydata na wychowawcę,  

- desygnowanie swych przedstawicieli do Rady Szkoły, 
- zrzeszania się w organizacjach młodzieżowych o profilu wychowawczym. 
4.Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

  a) Rada Samorządu, jako koordynator i organ kontrolny działań Samorządu   
Uczniowskiego  
b) Zarząd Samorządu Uczniowskiego jako jedyny reprezentant ogółu                            
uczniów wobec Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, 
c) Zarząd Samorządu stanowią:  
- przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, 
- dwóch zastępców, 
- sekretarz. 
6. Decyzje Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Klasowego zapadają 
 w głosowaniu jawnym lub tajnym. 
7. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego zapoznaje Dyrektora Szkoły  
z decyzją bezpośrednio po jej podjęciu (to jest przed jej realizacją). 
8. Decyzje Samorządu Uczniowskiego są prawomocne, o ile Dyrektor Szkoły 
nie zgłosi zastrzeżeń, iż są one niezgodne z obowiązującym prawem 
szkolnym, Statutem Szkoły lub interesem szkoły. 
 
 
                                                           § 2 
1.Do zadań Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego należy: 
-  kierowanie pracą Rady Samorządu Uczniowskiego, 
- nadzór nad sumiennym wykonywaniem zadań powierzonych Radzie 
Samorządu Uczniowskiego, 
- nadzór nad terminową realizacją planu pracy,  
- pomoc w rozwiązywaniu spraw spornych dotyczących uczniów, 
- występowanie z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady 
Rodziców - w ramach swoich kompetencji, 
- przedstawianie w porozumieniu z Radą Samorządu - na prośbę Dyrektora 
Szkoły - opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących 
realizacji podstawowych praw uczniów, 
2.Zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego wspomaga                                                                         
przewodniczącego w pracy i zastępuje go podczas  nieobecności. 
3. Sekretarz sporządza protokoły z przebiegu zebrań Rady, prowadzi kronikę 
samorządu i redaguje gazetkę samorządu. 
 
                                                            

§ 3 
1.Samorząd może posiadać własny fundusz.  



2. Fundusz Samorządu może być tworzony :  
a) z kwot uzyskanych ze zorganizowanych przez Samorząd imprez,  
b) z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych,  
c) ze środków przekazanych przez Radę Rodziców i innych. 
3. Dysponentem funduszu jest Zarząd Samorządu  Uczniowskiego i 
opiekunowie Samorządu. 
 

§ 4 
1. Wybory Samorządu Uczniowskiego oraz Samorządu Klasowego odbywają 
się w głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim. 
2. Wybory Samorządu Uczniowskiego odbywają się co dwa lata nie później niż 
do 15 stycznia, natomiast wybory Samorządów Klasowych nie później niż do  
20 września. 
3. Wybory Samorządu Uczniowskiego organizuje Szkolna Komisja Wyborcza 
powołana  przez  ustępujący  Samorząd  Uczniowski  w  porozumieniu  
z Opiekunami Samorządu i Dyrektorem Szkoły. 
4. Szkolna Komisja Wyborcza określa kalendarz oraz szczegóły dotyczące 
przygotowania i przeprowadzenia wyborów. 
5. Samorząd Uczniowski wybierany jest przez uczniów  szkoły  zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej 2/3 wszystkich uczniów szkoły.  

§ 5 
1.Utrata mandatu członka Samorządu Uczniowskiego następuje: 
a) automatycznie - z chwilą uprawomocnienia się kary szkolnej skreślenia  
z listy uczniów, albo też jakiejkolwiek innej kary wynikającej                                      
z nieprzestrzegania przepisów regulowanych Statutem Szkoły,                                                                                                                   
b) na umotywowany wniosek Samorządu Uczniowskiego - w przypadku 
dłuższego nieuczestniczenia w pracy Samorządu, 
c) na wniosek (prośbę) ucznia - w przypadku rezygnacji z pracy                                
w Samorządzie, 
d) na pisemny wniosek uczniów - wyborców, którzy wycofują poparcie 
uprzednio wybranym członkom Samorządu. 
2. Zasady kreślone w ustępie 1 stosuje się odpowiednio do członków 
Samorządów Klasowych. 

 
§ 6 

1. W każdym przypadku odwołania członka Samorządu Uczniowskiego bądź 
rezygnacji ucznia z pracy w Samorządzie odbywają się wybory uzupełniające. 
2. Tryb przeprowadzenia wyborów uzupełniających określają zasady zawarte 
w pkt.5 § 4. 

§ 7 
1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego nie ma prawa decydować "za" lub                 
"w imieniu" Samorządu Uczniowskiego. 
2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma w szczególności obowiązek: 
a) udzielenia Samorządowi Uczniowskiemu pomocy prawnej i organizacyjno - 
technicznej w wykonywaniu przyjętych zadań, 



b) czuwania nad przestrzeganiem przez Samorząd przepisów Statutu Szkoły 
oraz obowiązującego prawa, 
c) informowanie Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej o bieżących 
problemach Samorządu Uczniowskiego. 
3..Wyboru opiekunów Samorządu Uczniowskiego dokonuje Rada 
Pedagogiczna wraz  z urzędującym Zarządem Samorządu.  
 

§ 8 
1. Praca Samorządu Uczniowskiego jest dokumentowana w formie pisemnej                    
(sprawozdanie semestralne i końcoworoczne). 
2. Zebrania Szkolnego Samorządu Uczniowskiego odbywają się w zależności 
od potrzeb wynikających z jego działalności.                                                                                               
3. Na wniosek Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Dyrektor Szkoły 
może wyrazić zgodę na przedłużenie zebrania na czas zajęć lekcyjnych. 

 
§ 9 

1.Spory wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga 
Samorząd Uczniowski wspólnie z Opiekunami i Dyrektorem Szkoły. 
2.Regulamin może być w części lub całości zmieniony na wniosek Samorządu 
Uczniowskiego. 
3.Decyzje o zmianie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego zapadają na 
ogólnym zebraniu uczniów lub w formie głosowania powszechnego. 
 

§ 10 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia:……… 

 


