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Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59) 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 
1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Statutu Szkoły oraz 

niniejszego Regulaminu. 
2. Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem” lub „SU”, zgodnie z Ustawą stanowią 

wszyscy uczniowie Szkoły. 

3. Niniejszy Regulamin nie może być sprzeczny z Ustawą ani Statutem Szkoły. Regulamin jest 
uchwalany przez Samorząd i stanowi załącznik do Statutu Szkoły. 

 

Rozdział II 

Cele działalności Samorządu 

 

§2 
Do głównych celów działalności Samorządu należy: 

1. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych 
decyzji w sprawach szkoły, 

2. przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii, uchwał 
i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły, 

3. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów, 
4. realizowanie własnych pomysłów na rzecz dobra wspólnego, 
5. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 
6. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej i naukowej w szkole, 
7. reprezentowanie działalności Samorządu przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców 

i innymi organami. 
 

Rozdział III 

Organy Samorządu Uczniowskiego 

 

§3 

Organami Samorządu Uczniowskiego są: 
1. Zarząd Samorządu, zwany dalej „Zarządem” 
2. Rada Samorządu, zwana dalej „Radą” 

3. Samorządy Klas 
 

§4 
Kadencja organów Samorządu trwa jeden rok szkolny. 

 

§5 

Zarząd składa się z Przewodniczącego oraz do 6 Wiceprzewodniczących 
 

§6 

Rada składa się z Przewodniczących Samorządów Klas oraz Zarządu. 
 

§7 

Samorządy Klas składają się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Skarbnika. 
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Rozdział IV 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

 

§8 
1. Zarząd jest powoływany w wyborach powszechnych spośród komitetów kandydujących 

w wyborach. 
2. Zarząd realizuje bieżącą działalność Samorządu, organizuje ogólnoszkolne wydarzenia 

i reprezentuje Samorząd na zewnątrz. 

3. Zarząd realizuje cele założone w programie wyborczym i harmonogramie wydarzeń. 
 

§9 
1. Przewodniczący Zarządu organizuje pracę Zarządu, przewodniczy posiedzeniom i jest 

reprezentantem Zarządu na zewnątrz. 
2. Wiceprzewodniczący Zarządu zastępuje Przewodniczącego w czasie jego nieobecności 

oraz wykonuje zadania powierzone przez Przewodniczącego. 

3. Wiceprzewodniczący odpowiedzialni są za określone działy życia Szkoły. 
 

§10 
1. Decyzje Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

składu Zarządu. 

2. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Samorządów Klas. 
 

§11 

Zarząd kieruje bieżącymi działaniami Samorządu Uczniowskiego. 
 

§12 

Zarząd jest odpowiedzialny za całą dokumentację Samorządu. 
 

 
Zarząd zarządza funduszami Samorządu. 

§13 

 
 

Rozdział V 

Rada Samorządu Uczniowskiego 
 

§14 
1. Rada składa się z Przewodniczących Samorządów Klas oraz Zarządu. 
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Samorządu Klasy, w Radzie zastępuje go kolejno 

Wiceprzewodniczący, Skarbnik lub osoba przez niego wyznaczona. 

3. Rada jest organem uchwałodawczym, wnioskodawczym, opiniodawczym i kontrolnym. 
4. Wszelkie stanowiska Rady podejmowane są w formie uchwał. 

5. Przewodniczący Zarządu protokołuje przebieg posiedzenia. 
 

§15 

Rada: 
1. Podejmuje uchwały, składa wnioski i wydaje opinie w imieniu Samorządu Uczniowskiego. 
2. Rozpatruje semestralne sprawozdania Przewodniczącego Zarządu i inne sprawy wniesione 

przez Zarząd lub organy Szkoły pod obrady. 

3. Zajmuje się przeprowadzaniem i koordynowaniem akcji charytatywnych na terenie III 

Liceum Ogólnokształcącego jako Szkolne Koło Wolontariatu. 

§16
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1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
składu Rady. 

2. Rada może podejmować uchwały w trybie obiegowym w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 

§17 
1. Radą kieruje Przewodniczący Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący 

Zarządu. 
2. Przewodniczący organizuje pracę Rady i przewodniczy posiedzeniom. 

3. Przewodniczący podpisuje opinie, uchwały i wnioski w imieniu Rady. 
 

§18 
Rada, poza określonymi w Regulaminie, wykonuje wszystkie czynności niezastrzeżone dla kompetencji 
innych organów Samorządu. 

 

§19 
Rada może ogłosić przeprowadzenie referendum ogólnoszkolnego na wniosek Zarządu lub Dyrektora 
Szkoły: 

1. w sprawie ważnej z perspektywy uczniów, 
2. w celu konsultacji stanowiska, 

3. w celu przyjęcia nowego Regulaminu Samorządu. 
 

Rozdział VI 

Samorządy Klas 

 

§20 

Samorządy Klas: 
1. zarządzają bieżącymi sprawami w klasie, 
2. reprezentują klasy w Radzie, 
3. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej i naukowej 

w szkole, 

4. włączają uczniów w ogólnoszkolne działania Samorządu, 

5. informują uczniów o działalności Samorządu, 
 

§21 

Do obowiązków Samorządów Klas należy: 
1. uczestnictwo w pracach Rady i realizacja celów Samorządu, 
2. stosowanie się w swojej działalności do poleceń Zarządu i Dyrekcji Szkoły, 
3. kontaktowanie się z Zarządem w sprawach bieżących. 

 

Rozdział VII 

Opiekun Samorządu 

 

§22 
1. Opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawuje Opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

Funkcję opiekuna może sprawować więcej niż jedna osoba. 
2. Kadencja Opiekuna Samorządu trwa 2 lata. 
3. Opiekuna Samorządu wybiera Rada Samorządu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością 

głosów w obecności połowy składu Rady. 

4. Opiekuna może wskazać Dyrektor szkoły, wówczas kandydaturę zatwierdza Rada 
Samorządu bezwzględną większością głosów w obecności połowy składu Rady. 

5. Bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy nauczyciele Szkoły. 
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§23 
Opiekun Samorządu wspomaga działalność Samorządu poprzez: 

 

1. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 
2. inspirowanie uczniów do działania, 
3. pośredniczenie w relacjach Samorządu z Radą Pedagogiczną i innymi organami szkoły. 

 

Rozdział VIII 

Posiedzenia Zarządu 

 

§24 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc, zgodnie z harmonogramem 

pracy Zarządu. 
2. Przewodniczący Zarządu może zwołać posiedzenie w trybie nadzwyczajnym. 
3. Przewodniczący Zarządu niezwłocznie powiadamia Zarząd o terminie, miejscu i powodach 

zwołania nadzwyczajnego posiedzenia. 
4. Osoby spoza Zarządu uczestniczą w posiedzeniach z głosem doradczym. 
5. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu, decydujący jest głos Przewodniczącego. 
6. Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne w sprawach personalnych. 

7. Wiceprzewodniczący Zarządu sporządza protokół z posiedzenia Zarządu. 
 

Rozdział IX 

Posiedzenia Rady 
 

§25 
1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na semestr, zgodnie z harmonogramem 

pracy Rady. 
2. Przewodniczący przekazuje Dyrekcji Szkoły harmonogram posiedzeń Rady. 
3. Przewodniczący może zwołać nadzwyczajne posiedzenie poza ustalonym harmonogramem. 

1) Przewodniczący niezwłocznie powiadamia członków Rady oraz Dyrektora Szkoły o 
terminie i miejscu zwołania nadzwyczajnego posiedzenia. 

4. W posiedzeniach Rady uczestniczą tylko członkowie Rady. 
5. Przewodniczący może zezwolić przedstawicielom organów szkoły na udział w posiedzeniu. 
6. Posiedzenie Rady może zostać zwołane na wniosek Dyrektora Szkoły w trybie określonym 

w pkt.3. 
7. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu, decydujący jest głos Przewodniczącego. 
8. Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne w sprawach personalnych 

 

§26 
1. Wnioski, opinie oraz stanowisko Rady w danej sprawie podejmowane są w formie uchwał. 
2. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje podjęte uchwały Dyrekcji Szkoły. 
3. Wiceprzewodniczący Zarządu prowadzi całą dokumentację Rady wraz z uchwałami 

i protokołami z posiedzeń. 

4. Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w ciągu danego roku szkolnego. 

 
 

Rozdział X 

Wybory do organów Samorządu 

 

§27 
Wybory powszechne organizuje się w celu wyboru Zarządu Samorządu spośród komitetów 
wystawiających kandydatów. 



REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

  5  

 

 

§28 
1. Wybory Zarządu Samorządu odbywają się do końca września każdego roku szkolnego. 
2. Wybory są powszechne, bezpośrednie, większościowe, równe i tajne. 
3. W wyborach z czynnym i biernym prawem wyborczym biorą udział wszyscy uczniowie szkoły. 

 

§29 
Przed dniem wyborów Zarządu, Rada przeprowadza wybory Opiekuna Samorządu na zasadach 

określonych w Regulaminie. 
 

§30 
Terminy wyborów, referendów oraz skład Komisji Wyborczej ogłasza Rada Samorządu. 

 

§31 
Komitet wyborczy wystawiający kandydatów do Zarządu określa jego skład wraz z funkcjami, które w 
przypadku wygranej obejmą kandydaci. 

 

§32 
1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza, w której skład nie może wchodzić osoba 

kandydująca w wyborach. 

2. Do zadań Komisji Wyborczej należy: 
1) rejestracja komitetów wyborczych do Zarządu Samorządu, 
2) weryfikacja zgłoszeń, 
3) poinformowanie uczniów o terminie i zasadach głosowania, 
4) czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej, 
5) przygotowanie wyborów tj. listy wyborców, kart do głosowania i lokalu wyborczego, 
6) przeprowadzenie wyborów, 
7) ustalenie wyników głosowania, 
8) sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników, 
9) niezwłoczne dostarczenie protokołu Dyrekcji Szkoły. 

3. Członkowie Komisji Wyborczej zwolnieni są z zajęć lekcyjnych w dniu głosowania. 
 

§33 

Wybory odbywają się w następujący sposób: 
1. Komitet zgłasza kandydatów do Zarządu wraz z pisemnymi zgodami na kandydowanie Komisji 

Wyborczej. 

2. Wniosek o rejestrację komitetu musi zawierać: 
1) hasło wyborcze, 
2) imiona i nazwiska kandydatów do Zarządu wraz z funkcjami, które w przypadku 

wygranej obejmą, tj. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący. 
3. Wniosek o rejestrację składa się do 7 dni przed datą wyborów. Moment przyjęcia 

i zaakceptowania wniosku uruchamia kampanię wyborczą danego komitetu. 
4. W dniu wyborów zabrania się prowadzenia kampanii. 
5. Po zakończeniu wyborów, przeliczeniu głosów oraz napisaniu protokołu, Komisja Wyborcza 

stwierdza wybór Zarządu. 
6. Komisja Wyborcza przekazuje protokół z wyborów Dyrekcji Szkoły, a następnie ulega 

samorozwiązaniu. 
7. Z chwilą podpisania protokołu Zarząd zaczyna prawomocną pracę. 

 

§34 
Kandydaci na Opiekuna Samorządu zgłaszają swoje kandydatury Radzie Samorządu na początku 
września roku wyborczego. 
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§35 
Zasady przeprowadzenia wyborów są następujące: 

1. Wybory odbywają się w wyznaczonym przez Radę terminie w trakcie przerw oraz zajęć 
lekcyjnych. 

2. Wybory odbywają się w lokalu wyborczym. 
3. Lokal wyborczy musi umożliwiać oddanie głosu w warunkach tajności. 
4. W lokalu wyborczym przez cały okres trwania wyborów znajdują się: min. 2 członkowie 

Komisji Wyborczej, karty do głosowania, listy wyborców, zaplombowana urna z głosami. 
5. Komisja Wyborcza przygotowuje listy wyborców w oparciu o aktualną listę szkoły. Na liście 

znajdują się: imię, nazwisko, miejsce na odręczny podpis. 
6. Przed rozpoczęciem wyborów Komisja Wyborcza drukuje karty do głosowania w liczbie 

odpowiadającej liczbie uczniów szkoły. Każda karta do głosowania powinna być opatrzona 
pieczęcią szkoły. 

7. Na osobnych kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu umieszczone są w 
kolejności zajmowanych funkcji. 

8. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Komisją Wyborczą w określonym 
miejscu i terminie, złożenie podpisu na liście wyborców oraz wypełnienie kart do głosowania 
wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej. 

9. Komisja Wyborcza ma prawo żądać potwierdzenia tożsamości poprzez okazanie legitymacji 
szkolnej. 

10. Jeden wyborca głosuje poprzez postawienie jednego znaku X w polu po lewej stronie komitetu 
wystawiającego kandydatów. 

11. Za głos nieważny uznaje się ten, w którym na karcie znak X postawiono przy więcej niż jednym 

komitecie oraz jeżeli na karcie nie postawiono żadnego znaku X. 
 

§36 

Komisja Wyborcza określa wzór kart do głosowania oraz wzór protokołu głosowania. 
 

§37 
1. Wybory Samorządów Klas przeprowadzane są w trybie i na zasadach określonych przez ogół 

klasy, niezwłocznie po rozpoczęciu roku szkolnego, a najpóźniej do końca września. 
2. Wychowawcy klas niezwłocznie po wybraniu Samorządu Klasy przekazują te informacje 

Przewodniczącemu Zarządu. 

§38 
1. Kadencja Organów Samorządu upływa z dniem powołania w ich miejsce następców. 

 

Rozdział XI 

Postanowienia końcowe oraz przepisy przejściowe 
 

§39 
Do czasu wyboru pełnego składu Rady Samorządu w danym roku szkolnym, jej obowiązki pełnią 
Radni Młodzieżowej Rady Miasta. 

 

§40 
1. Mandat Wiceprzewodniczącego Zarządu wygasa w przypadku rezygnacji, końca kadencji, 

odwołania przez Radę lub ukończenia nauki w szkole. 
2. Rada Samorządu stwierdza, w drodze uchwały, wygaśnięcie mandatu Wiceprzewodniczącego 

Zarządu oraz wybór nowego członka. 
 

§41 
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1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu, Rada wybiera osobę pełniącą 
obowiązki Przewodniczącego do końca kadencji, w głosowaniu tajnym bezwzględną 

większością głosów regulaminowego składu Rady. 
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Wiceprzewodniczącego Zarządu lub na wniosek 

Przewodniczącego, Rada może powołać nowego Wiceprzewodniczącego, w głosowaniu tajnym 
bezwzględną większością głosów regulaminowego składu Rady. 

3. Przeprowadzenie głosowania w tej sprawie jest równoznaczne z podjęciem uchwały o wyborze. 
 

§42 
1. Mandat Opiekuna Samorządu wygasa w przypadku rezygnacji lub końca kadencji. 
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna, Rada niezwłocznie wybiera nowego Opiekuna. 

3. Wybory uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w Regulaminie. 
 

§43 
1. Mandat członka Samorządu Klasy wygasa w przypadku: rezygnacji, końca kadencji, ukończenia 

nauki w szkole lub odwołania przez klasę 

2. Wybory uzupełniające przeprowadza się w trybie i na zasadach określonych przez klasę. 
 

§44 
1. Zmiany w niniejszym Regulaminie dokonuje Rada Samorządu na wniosek Zarządu 

lub Dyrektora Szkoły. 
2. Zmiana Regulaminu następuje bezwzględną większością głosów regulaminowego składu Rady. 
3. O zmianie Regulaminu niezwłocznie powiadamia się organy Szkoły. 

 

§45 
W przypadku rażącego złamania regulaminu Samorządu lub Statutu Szkoły, Rada może usunąć 
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego ze stanowiska w głosowaniu tajnym większością 2/3 
głosów w obecności połowy składu Rady. 

 

§46 
 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 listopada  2022r, a Regulamin z dnia 15 
września 2022r. traci moc powszechnie obowiązującą. 

 

 

Nad nowelizacją Regulaminu pracowali: 
 
 

Samorząd Uczniowski 
 

Kamil Placek 

Paweł Cielicki 

Agata Wasilewska 

Paulina Nieradzik 

Opiekun SU 
 

mgr Marcin Badura 

mgr Justyna 

Grajdek 

Dyrektor Szkoły 
 

mgr Joanna Ilska 


