
Regulamin Samorządu Uczniowskiego  

Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika 

z dnia 30 września 2011 roku 

 (ze zmianami uchwalonymi 2 września 2020 r.) 

 

1. W Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika działa Samorząd 

Uczniowski zwany dalej „Samorządem”. 

 

2. Celem działań Samorządu jest: 

1) uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz                         

partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów      

dydaktycznych szkoły; 

2) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów 

i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności                                        

za jednostki i grupę; 

3) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków       

do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny        

uczniów. 

 

 3. Do zadań Samorządu należy: 

1) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania  

obowiązków zawartych w Statucie Szkoły; 

2) przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, 

spełnienie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności 

uczniowskiej; 

3) współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych 

warunków do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży          

znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej; 

4) współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych  

zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych,  

sportowych, organizowanie wypoczynku i rozrywki; 

5) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, nadzorowanie pracy dyżurnych  

szkolnych, których obowiązki określa regulamin dyżurnego szkolnego; 

6) rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między 

uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego  

konfliktu zgłoszenie go przez opiekuna samorządu dyrektorowi szkoły  

lub Radzie Pedagogicznej; 

7) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności  

w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym; 

8) dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej  

tradycji;  

9) porządkowanie i dbanie o mogiły nauczycieli LO im. M. Kopernika    

pochowanych na cmentarzach w Brzesku. 



  4. Uprawnienia Samorządu obejmują: 

1) przedstawienie Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi 

wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów; udział w 

formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie 

społeczności uczniowskiej; 

2)  wydawanie gazetek szkolnych po przedyskutowaniu ich treści z opiekunem 

lub wybraną osobą z grona pedagogicznego; prowadzenie kroniki, 

korzystanie z radiowęzła, apeli, itp. w celu informowania młodzieży o 

swojej działalności; 

3) typowanie i opiniowanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w  

szkole oraz prawo wnoszenia uwag do opinii władz szkoły o uczniach; 

4)  sporządzanie wniosków o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów 

dla uczniów spełniających warunki określone w art. 90h ust.1 i 2 ustawy z 

dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i przedstawienie ich Radzie 

Pedagogicznej w wyznaczonym terminie; wniosek o przyznanie 

stypendium Prezesa Rady Ministrów zawiera w szczególności: 

a) imię i nazwisko kandydata do stypendium, 

b) informację o spełnieniu przez kandydata do stypendium warunków 

uzasadniających przyznanie stypendium, o których mowa w art. 90h 

ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty; 

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu; 

6) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

7) dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w  

posiadaniu samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez 

młodzież; 

8) opiniowanie w sprawie wyznaczenia na początku etapu edukacyjnego dla  

        danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów ujętych w podstawie   

        programowej w zakresie rozszerzonym; 

9) opiniowanie wniosku dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej w sprawie  

         skreślenia ucznia z listy uczniów;  

10) opiniowanie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno –  

         wychowawczych. 

11) Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może 

podejmować działania z zakresu wolontariatu.  

     12) Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

     13)  opiniowanie pracy nauczyciela na wniosek dyrektora szkoły  

 

 

 

 



  5. Organizacja pracy Samorządu: 

1) Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Liceum  

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, a uczniowie poszczególnych  

klas – samorządy klasowe; 

2) funkcję najwyższej władzy Samorządu Uczniowskiego pełnią  

przedstawiciele samorządów klasowych; 

3) władzą wykonawczą samorządu są rady samorządów klasowych i Rada               

Uczniowska; Rada Samorządu Uczniowskiego przyjęła nazwę Rady 

        Uczniowskiej; 

4) strukturę organizacyjną rad samorządów klasowych i Rady Uczniowskiej   

      ustanawiają przedstawiciele samorządów klasowych; Radę Uczniowską     

      tworzy maksymalnie 10 uczniów: 

a) przewodniczący i przewodnicząca noszący miano: Marszałek i 

Marszałkowa, 

b) ich zastępcy, 

c) skarbnik, 

d) sekretarz, 

e) członkowie; 

5)  rady samorządów realizują zadania określone w ust. 3 i korzystają z  

         uprawnień zawartych w ust. 4; 

6) wybory do rad samorządów klasowych są przeprowadzane w każdej klasie  

         na początku roku szkolnego wg zasad ustalonych przez uczniów danej 

         klasy w porozumieniu z wychowawcą. Wybory do Rady Uczniowskiej 

        odbywają się wg ordynacji wyborczej ustanowionej na zasadach 

        demokratycznych. Propozycje nowej ordynacji wyborczej lub poprawek do  

        istniejącej może zgłosić Radzie Uczniowskiej każdy członek samorządu. 

        Propozycje te podane są do wiadomości wszystkich uczniów przez: 

a) radiowęzeł, 

b) gazetkę samorządu, 

c) powielenie i rozdanie każdej klasie. 

       Po zapoznaniu się z nimi zostanie zorganizowane spotkanie przedstawicieli    

       rad klasowych i członków Rady Uczniowskiej. Na spotkaniu zostaje  

       uchwalony regulamin wyborów. 

7) Samorząd współdziała z organizacjami młodzieżowymi działającymi na  

       terenie szkoły; 

8)  zebrania Rady Uczniowskiej odbywają się w czasie ustalonym z jej  

       opiekunem; 

9)  Samorząd może posiadać własne fundusze służące do finansowania jego  

      działalności; 

10) fundusze Samorządu mogą być tworzone: 

a) z dochodów uzyskanych z organizowanych przez Samorząd imprez, na 

podstawie pozwolenia dyrekcji szkoły, 



b) ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców i inne organizacje i 

instytucje, 

c) z dobrowolnych składek. 

Pieniądze samorządów klasowych mogą być zdeponowane u skarbników 

klasowych, którzy są zobowiązani rozliczać się przed klasą. Pieniądze Rady 

Uczniowskiej mogą być przechowywane przez jej skarbników, którzy mają 

obowiązek rozliczać się przed członkami Rady i jej opiekunem. 

11) Sekcja „Historia, tożsamość, tradycja…” liczy maksymalnie 10 członków,  

         którzy zgłaszają swoją wolę pracy w tym zespole Marszałkom Szkoły 

         i opiekunowi SU. 

12) członkowie sekcji „Historia, tożsamość, tradycja…” wypełniają zadania  

         określone w ust. 9. 

 

6. Do obowiązków władz szkoły wobec Samorządu należy: 

1)  udzielenie pomocy w całokształcie działalności samorządów, a w 

     szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników   

     szkoły; 

2)  zapoznanie Rady Uczniowskiej z tymi elementami planu działalności  

      wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i 

      inicjatywy młodzieży oraz informowania rady o aktualnych sprawach  

      wychowawczych i problemach szkoły; 

3)  zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do  

      działalności samorządów, m. in. udostępnienie pomieszczeń, sprzętu,  

      materiałów biurowych, radiowęzła szkolnego, niezbędnych środków  

      finansowych; 

4)  zapoznanie się z opiniami Rady i wykorzystywanie ich oraz informowanie  

      uczniów o zajętym przez władze szkoły stanowisku; 

5)  czuwanie nad zgodnością działalności Samorządu z celami wychowawczymi    

szkoły; 

6) sprawowanie nadzoru i udzielanie pomocy w zakresie gospodarowania  

       środkami finansowymi; 

7) zapewnienie koordynacji działalności Samorządu z działalnością władz  

szkolnych; 

8) powołanie opiekuna Rady Uczniowskiej z ramienia Rady Pedagogicznej;  

    opiekunami samorządów klasowych są wychowawcy klas. 

 

7. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić uchwałę lub inne  

    postanowienie Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami  

    wychowawczymi szkoły. 

 

8. Do obowiązków opiekuna Rady Uczniowskiej należy: 

1)  udzielenie pomocy w realizacji zadań w szczególności wymagających  

     udziału nauczycieli i dyrekcji szkoły; 



2) zapewnienie z upoważnienia dyrektora szkoły niezbędnych warunków  

    organizacyjnych do samorządnej działalności młodzieży, 

3)  czuwanie nad prawidłowym działaniem Rady, w tym również w zakresie  

   dysponowania jej funduszami; 

4)  informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących  

    spraw uczniowskich; 

5) inspirowanie nauczycieli do współpracy z Samorządem i udzielanie mu  

    pomocy w jego działalności; 

6) uczestnictwo w ocenianiu pracy Samorządu dokonywanej przez dyrekcję  

    szkoły i Radę Pedagogiczną. 
 


