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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR I  

IM. MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ 
W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

 

 

 

Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1999 r. z późniejszymi 

zmianami art.55 oraz Ustawy – Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. z 

późniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz. U. 1977 r., nr 56, poz. 357) art. 6a, 

ust. 5 oraz statutu Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Makowie Maz. 

wprowadza się niniejszy regulamin uchwalony przez Samorząd Uczniowski w 

dniu 18.09.2009 r. 

 

 

§ 1 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1.Samorząd nosi nazwę „Samorząd Uczniowski przy Liceum   

Ogólnokształcącym Nr I im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Maz. 

2.Siedzibą Samorządu jest Liceum Ogólnokształcące Nr I w Makowie Maz.,  

ul. Kopernika 6. 

3.Samorząd prowadzi działalność na terenie wyŜej wymienionej szkoły. 

4.Pracę Samorządu nadzoruje w imieniu Rady Pedagogicznej i Dyrekcji szkoły 

opiekun Samorządu. 

5.Czas trwania działalności Samorządu Uczniowskiego jest nieograniczony. 

  

 

§ 2 
 

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

1.Reprezentowanie ogółu uczniów. 

2.Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw. 

3.Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów 

oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów 

wychowawczych szkoły. 

4.Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, 

samooceny i zdyscyplinowania uczniów. 
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§ 3 
 

ZADANIA SAMORZĄDU 
 

1.Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

2. Współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, 

sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i 

rozrywki. 

3.Zgłaszanie uczniów do wyróŜnień i nagród, a takŜe kar. 

4.Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w 

posiadaniu Samorządu. 

5.Przedstawianie organom szkoły wniosków i opinii w sprawach dotyczących 

bezpośrednio uczniów i ich Ŝycia szkolnego. 

 

 

§ 4 
 

PRAWA SAMORZĄDU 
 

1.Prawo wyboru nauczycieli pełniących funkcję opiekunów Samorządu. 

2.Prawo do przedstawiania radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły 

wniosków i opinii w sprawach dotyczących przestrzegania praw uczniów. 

3.Prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania. 

Przedstawianie propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. 

4.Organizacja imprez szkolnych. 

5.Wspóldziałanie w przyznawaniu uczniom róŜnych form pomocy. 

6.Prawo do uczestnictwa w radach pedagogicznych. 

 

 

§ 5 
 

ORGANY  RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

1.Organami RSU  są: 

a) Prezydium  

b) dodatkowi członkowie RSU 

c) gospodarze wszystkich klas 

 

2.Członkowie RSU wybierają spośród siebie Prezydium w składzie: 

a) przewodniczący 

b) zastępca przewodniczącego 

c) skarbnik 

d) sekretarz 
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3.Kadencja władz Samorządu trwa jeden rok. 

4.W miarę potrzeb, jednak nie rzadziej jak raz w miesiącu, naleŜy 

przeprowadzić zebranie RSU. 

5.Wszystkie uchwały i decyzje organów Samorządu powinny być 

protokołowane. 

 

§ 6 
 

SPOSÓB PODEJMOWANIA DECYZJI 
 

1.Członkowie RSU zbierają propozycje, opinie i wnioski w poszczególnych 

klasach. 

2.Członkowie RSU przedstawiają zebrane materiały na posiedzeniach Rady. 

3.Wszystkie decyzje podejmowane są poprzez jawne głosowanie większością 

głosów. 

4.KaŜdy członek RSU ma równe prawo głosu. 

 

 

§ 7 
 

KOMPETEMCJE WŁADZ SAMORZĄDU 
 

1.Reprezentowanie społeczności uczniowskiej na terenie szkoły i poza nią. 

2.Uchwalenie Regulaminu Samorządu. 

3.Opracowanie planu pracy Samorządu. 

4.Inicjowanie, organizowanie oraz nadzorowanie przebiegu imprez na terenie 

szkoły. 

5.Podejmowanie decyzji dotyczących dysponowania funduszami Samorządu. 

 

§ 8 
 

FUNDUSZE SAMORZĄDU 
 

1.Samorząd moŜe posiadać własne fundusze. 

2.Fundusze pochodzą z: 

a) kwot uzyskanych ze zorganizowanych przez Samorząd imprez, 

b) dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, 

c) środków przekazanych przez Radę Rodziców, 

d) zysków ze sprzedaŜy towarów w sklepiku szkolnym. 

3.Dysponentem funduszy jest Rada Samorządu i opiekun RSU. 
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§ 9 
 

OPIEKUN SAMORZĄDU 
 

1.Opiekuna Samorządu wybierają wszyscy członkowie RSU w głosowaniu 

tajnym. 

2.Rolą opiekuna jest doradzanie i pomaganie Samorządowi w realizacji jego 

zadań. 

 

§ 10 
 

ZASADY WYBIERANIA RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

 

1.W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas I – III. 

2.Czynne prawo wyborcze mają uczniowie z klas I – III. 

3.Kandydatury z poszczególnych klas powinny być zgłoszone na piśmie do 

Opiekuna Samorządu w terminie do 10 dni przed datą wyborów. Kandydat musi 

uzyskać akceptację swojego wychowawcy. 

4.Kampania wyborcza trwa od zamknięcia listy kandydatów do godziny 8.00 

dnia poprzedzającego wybory. 

5.Do samorządu kandydują uczniowie wybrani na forum kaŜdej klasy.  
6.Za przeprowadzenie wyborów odpowiedzialna jest  wybrana przez RSU klasa 

wraz z wychowawcą oraz nauczyciel WOS-u. 

9.Komisja Nadzorująca wybory składa się z opiekuna RSU, przedstawiciela 

RSU oraz 3 uczniów reprezentujących klasy I, II i III. 

10.Przedstawiciele uczniów będący w Komisji Wyborczej i Nadzorującej nie 

mogą korzystać z biernego prawa wyborczego (być kandydatami do RSU). 

11.Datę wyborów ustala RSU w uzgodnieniu z opiekunem. 

12.KaŜdy z głosujących odbiera kartę do głosowania i kwituje jej odbiór na 

liście. 

13.Oddany głos jest waŜny, jeśli wyborca zagłosował na 8 osób, głosując przez 

postawienie krzyŜyka po prawej stronie nazwiska kandydata.  

14.Głos jest niewaŜny: 

a)  jeśli wyborca nie zagłosował na nikogo lub na większą liczbę 

kandydatów niŜ 8. 

b) jeśli wyborca dokona innych zapisów na karcie do głosowania lub 

zagłosuje w inny sposób niŜ postawienie krzyŜyka po prawej 

stronie nazwiska kandydata. 

c) jeśli na karcie są skreślenia lub poprawki. 

 

15.Wybory są tajne – nikt nie jest zobowiązany do ujawniania, na kogo oddał 

głos. 
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16.Po głosowaniu Komisja Wyborcza liczy głosy i ogłasza wyniki wyborów 

najpóźniej 3 dni od daty wyborów, wywieszając je na tablicy samorządowej. 

18.Ośmiu kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, tworzy Radę 

Samorządu Uczniowskiego i spośród siebie wybiera Prezydium Rady 

Samorządu. 

20.Kadencja Samorządu trwa 1 rok. 

21.Wnioski o odwołanie Rady Samorządu lub poszczególnych jej członków 

moŜe składać kaŜdy uczeń klas I – III do Prezydium Rady lub Opiekuna 

Samorządu. 

22.W przypadku wniosku o odwołanie członka Rady, decyzję podejmuje 

Opiekun RSU wraz z Radą Samorządu. 

23.W przypadku wniosku o odwołanie całej Rady decyzja zapada przez 

referendum ogółu uczniów klas I – III większością głosów 50% + 1 głos. 

24.W przypadku niewywiązywania się  z obowiązków, ich jawnego 

lekcewaŜenia lub nieradzenia sobie z obowiązkami wynikającymi z członkostwa 

w Radzie Samorządu Uczniowskiego, uczeń moŜe zostać odwołany przez 

dyrekcję szkoły lub opiekuna samorządu. 

 

 
W przypadku rezygnacji członka Rady z funkcji (musi ona być złoŜona na 

piśmie), Rada powołuje na członka osobę, która podczas wyborów uzyskała 

największą ilość głosów, a nie zakwalifikowała się do Rady. Jeśli jest takich 

osób więcej niŜ 1 i są zainteresowane pracą w Radzie, członkowie Rady 

głosują w sprawie przyjęcia nowego członka spośród tych osób. Następnie 

Rada moŜe tej osobie powierzyć funkcję pełnioną przez osobę, która 

zrezygnowała lub powołać na to stanowisko innego członka Rady, a nowemu 

członkowi zaproponować wolne stanowisko. 

 

 

 

§ 11 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1.Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców z Samorządem Uczniowskim 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. 


