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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. L. KRUCZKOWSKIEGO 

W TYCHACH 

 

Podstawa prawna: 

art. 85 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze 

zm.)  

§ 1 

Przepisy wstępne 

1. W I liceum Ogólnokształcącym im Leona Kruczkowskiego w Tychach działa Samorząd 

Uczniowski zwany dalej „Samorządem” . 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Działalność Samorządu wspiera i nadzoruje Opiekun Samorządu – nauczyciel I LO 

w Tychach. 

4. Samorząd działa na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe, Statutu szkoły oraz  niniejszego 

Regulaminu. 

5. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. 

6. Regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym 

i powszechnym. 

7. Regulamin określa organy Samorządu oraz ich zadania. 

§2 

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego 

11..  Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 

i stawianymi wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 
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5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 

w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

22..  Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu. 

33..  Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

§3 

Organy Samorządu Uczniowskiego 

Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1) Samorządy Klasowe, 

2) Uczniowskie Rady Klasowe, 

3) Uczniowska Rada Legislacyjna, 

4) Rada Młodzieżowa. 

§4 

Samorząd Klasowy i Uczniowska Rada Klasowa 

1. Samorząd Klasowy tworzą wszyscy uczniowie danej klasy. 

2. Samorząd Klasowy wybiera ze swojego składu Uczniowską Radę Klasową. 

3. Uczniowska Rada Klasowa składa się z co najmniej trzech osób, w tym: 

przewodniczącego klasy, zastępcy przewodniczącego, skarbnika. 

4. Wyboru Uczniowskiej Rady Klasowej dokonują w głosowaniu tajnym lub jawnym 

wszyscy uczniowie danej klasy. 

5. Uczniowska Rada Klasowa jest organem wykonawczym Samorządu Klasowego. 

6. Zakres działania uczniowskiej Rady Klasowej obejmuje wszelkie sprawy związane 

z klasą jako oddziałem. 

7. Wybory Uczniowskiej Rady Klasowej następują na początku roku szkolnego, jednak nie 

niż 20 września. 

8. Kadencja Uczniowskiej Rady Klasowej trwa 1 rok szkolny. 

§5 

Uczniowska Rada Legislacyjna 

11..  Uczniowską Radę Legislacyjną tworzą przewodniczący wszystkich klas. 

22..  W razie nieobecności przewodniczącego klasy podczas obrad Uczniowskiej Rady 

Legislacyjnej klasę reprezentuje inny uczeń wskazany przez przewodniczącego.  

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-12-2019&qplikid=4186#P4186A7
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33..  Uczniowska Rada Legislacyjna na prawo wyboru nauczyciela-kandydata, który będzie 

pełnił rolę Opiekuna Samorządu.  

44..  Nauczyciel-kandydat musi wyrazić zgodę na pełnienie punkcji Opiekuna Samorządu. 

55..  Opiekun Samorządu koordynuje i wspiera wszystkie działania organów Samorządu 

Uczniowskiego. 

66..  Uczniowska Rada Legislacyjna wybiera ze swojego składu uczniów, którzy przygotowują 

projekt Regulaminu Samorządu. 

77..  Uczniowska Rada Legislacyjna proponuje zmiany w Regulaminie Samorządu oraz 

przeprowadza głosowanie nad Regulaminem Samorządu. 

88..  Posiedzenia Uczniowskiej Rady Legislacyjnej są ważne, o ile obecnych jest ponad połowa 

członków Rady. 

99..  Posiedzenia Rady są protokołowane. 

1100..  Uczniowska Rada Legislacyjna ma prawo zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród.  

1111..  Uczniowska Rada Legislacyjna przygotowuje i przedstawia Radzie Pedagogicznej 

wnioski o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

1122..  Uczniowska Rada Legislacyjna opiniuje: 

11))     szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, 

22))     propozycje przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym w klasach 

rozpoczynających naukę w szkole od nowego roku szkolnego,  

33))     średnią ocen będącą warunkiem uzyskania przez uczniów stypendium motywacyjnego 

za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, 

44))  szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady jej ustalania oraz tryb 

odwoławczy, 

55))  wnioski o skreślenia ucznia z listy uczniów.  

1133..  Na zaproszenie Dyrektora szkoły Uczniowska Rada Legislacyjna może uczestniczyć 

w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

1144..  Nieobecności na zajęciach lekcyjnych wynikające z obowiązku wykonywania prac 

w ramach Uczniowskiej Rady Legislacyjnej muszą być uzgodnione z opiekunem 

Samorządu Uczniowskiego lub Dyrektorem szkoły. 

1155..  Opiekun Samorządu lub Dyrektor szkoły odnotowuje zwolnienia uczniów w dzienniku 

elektronicznym w związku z wykonywaniem przez uczniów obowiązków. 

1166..  Uczniowska Rada Legislacyjna ma prawo korzystania z pomieszczeń i sprzętu szkolnego                      

w sprawach dotyczących jej działalności za wiedzą Opiekuna Samorządu lub Dyrektora 

szkoły. 
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1177..  Członek Uczniowskiej Rady Legislacyjnej ma prawo zrzec się funkcji przez niego 

pełnionej. 

1188..  Uczniowska Rada Legislacyjna ma prawo odwołać członka z pełnionej przez niego 

funkcji w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków określonych w Regulaminie 

Samorządu. 

1199..  W sytuacjach określonych w ust. 15 lub ust. 16 w skład Uczniowskiej Rady Legislacyjnej 

wchodzi inny uczeń wybrany przez Samorząd Klasowy danej klasy. 

§6 

Rada Młodzieżowa 

1. Organem reprezentującym Samorząd podczas szkolnych lub pozaszkolnych uroczystości 

jest Rada Młodzieżowa. 

2. Rada Młodzieżowa jest wybierana spośród członków Uczniowskiej Rady Legislacyjnej 

lub spośród ogółu Samorządu Uczniowskiego. 

3. Jeśli członek Rady Młodzieżowej został wybrany spoza Uczniowskiej Rady 

Legislacyjnej, wówczas z urzędu wchodzi w skład Uczniowskiej Rady Legislacyjnej na 

miejsce przedstawiciela swojej klasy. 

4. Wyboru członków Rady Młodzieżowej dokonuje się w głosowaniu tajnym do 

15 października lub w trakcie roku szkolnego, jeśli Uczniowska Rada Legislacyjna tak 

zadecyduje. 

5. Rada Młodzieżowa składa się z co najmniej czterech osób, w tym: przewodniczącego, 

zastępcy przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.  

6. Rada Młodzieżowa opracowuje harmonogram swojej działalności. 

7. Rada Młodzieżowa ma prawo organizowania dodatkowej działalności uczniowskiej: 

1) kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami 

i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu  z Dyrektorem szkoły; 

2) publikacji materiałów w szkolnej gazetce, na stronie internetowej szkoły bądź na 

profilu portalu społecznościowego „facebook”, 

3) prawo do wyjazdu w celach integracyjnych jeden raz w trakcie trwania roku szkolnego; 

8. Do obowiązków członków Rady Młodzieżowej należy: 

1) udział w spotkaniach Uczniowskiej Rady Legislacyjnej, 

2) przedstawianie Dyrektorowi szkoły harmonogramu pracy (w terminie wyznaczonym 

przez Dyrektora szkoły), 

3) przedstawianie Dyrektorowi szkoły programu proponowanych przez siebie imprez 

odbywających się na terenie szkoły, najpóźniej tydzień przed imprezą, 
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4) przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących problemów szkolnych – rozwiązywanie 

ich (w miarę możliwości) i udzielanie na nie odpowiedzi, 

5) pośredniczenie w sprawach dotyczących stosunków pomiędzy nauczycielem  

i uczniem, 

6) dbanie o porządek podczas imprez i po imprezach, 

7) dbałość o kultywowanie tradycji szkoły i tworzenie jej ceremoniału, 

8) przygotowanie propozycji materiałów reklamowych szkoły. 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły. 

2. Odpisy Regulaminu otrzymują: przewodniczący Rady Młodzieżowej oraz 

przewodniczący klas.  

3. Oryginał regulaminu przechowuje Dyrektor szkoły.  

4. Regulamin jest ogólnie dostępny w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej 

szkoły. 

 


