
REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO W I LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LEONA Kruczkowskiego 

 
 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Radę 
młodzieżową powołuje się na zebraniu samorządu klasowego klas 1-3  w 

wyborach demokratycznych, powszechnych w głosowaniu jawnym. Organy 
samorządu są jedynym reprezentantem ogółu uczniów. 

 

2. Samorząd szkolny działa w porozumieniu z opiekunem z ramienia Rady 
Pedagogicznej, w razie potrzeby uzgadnia swoje działania z Dyrektorem i Radą 

Pedagogiczną szkoły. 

 

3. Samorząd uczniowski może przedstawić, Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi 
szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, 

które dotyczą podstawowych praw uczniów, takich jak: 

 prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, 
stawianymi wymaganiami, prawo do jawnej i umotywowanej oceny 

postępów w nauce i zachowaniu,  

 prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie 
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania 
i zaspakajania własnych zainteresowań, 

 prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

 prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz   
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 
organizacyjnymi, ale w porozumieniu z dyrektorem,  

 prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 

 udział samorządu w opiniowaniu przypadków skreślenia ucznia z listy 

uczniów. 

4. Wyróżnień i nagan uczniów dokonuje się według postanowień statutu szkoły.  

 

5. W przypadku wyrządzenia szkody przez ucznia w formie dewastacji mienia lub 

przywłaszczenia cudzej własności zostanie on zobowiązany do finansowego 
pokrycia strat. 

 

6. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od kary za pośrednictwem 
Samorządu Szkoły lub bezpośrednio do Dyrekcji. Odwołanie rozpatrywane 

będzie w zależności od przewinienia i rodzaju wymierzonej kary przez zespół 
wychowawczy lub Radę Pedagogiczną. 



7. Legitymacja szkolna jako dokument tożsamości winna być szanowana                              
i zabezpieczona przed zniszczeniem i kradzieżą.  

8. Uczeń w trakcie trwania zajęć lekcyjnych zobowiązany jest do przebywania 
wyłącznie na terenie obiektu szkolnego. 

      9.   Obowiązki Szkolne ucznia: 

 

 punktualne przychodzenie na zajęcia, 

 uzupełnianie braków wynikających z absencji, 

 aktywny udział w lekcjach, przygotowanie materiałów do lekcji, 

 przestrzeganie zarządzeń i umów szkolnych oraz klasowych np. 
usprawiedliwianie nieobecności, systematyczne uczęszczanie na 
zajęcia szkolne, odpowiedni stan przyborów szkolnych, 

 przygotowanie się do lekcji, odrabianie zadań, 

 prowadzenie zeszytów przedmiotowych 

 uprzejme zachowanie się w stosunku do innych np. używanie 

zwrotów grzecznościowych, unikanie złośliwych przezwisk, unikanie 
bójek, przepraszanie, 

  okazywanie troski o kulturę języka, zwracanie na to uwagi innym, 

 kulturalne zachowanie w miejscach publicznych, w szkole i poza 
szkołą, 

 przestrzeganie czystości osobistej i ubioru. 

 

 

 

 

 


