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Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

 Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej 

 w Poznaniu 
 

 

Na podstawie art.55 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Statutu Szkoły 

ustala się następujący regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego w Liceum 

Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu. 

 

 

 

§ 1 

 

Ilekroć w tym dokumencie jest mowa bez bliższego określania o: 
1. Liceum – należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek UR w Poznaniu. 

2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Urszulańskich w Poznaniu. 

3. Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek UR w Poznaniu. 

4. Samorządzie – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego 

Sióstr Urszulanek UR w Poznaniu. 

5. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Samorządu Uczniowskiego Liceum 

Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek UR w Poznaniu. 

 

§ 2 

 

1. Samorząd zrzesza i reprezentuje uczniów Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek 

Unii Rzymskiej. 

2. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Liceum. 

 

§ 3 

 

1. Organem Samorządu jest Zarząd Samorządu Uczniowskiego, w skład którego wchodzą: 

 - Przewodniczący 

 - Wiceprzewodniczący 

 - Skarbnik 

 - Sekretarz 

 

2. W Zarządzie Samorządu Uczniowskiego mogą być osoby, których ocena zachowania  

jest co najmniej dobra. 

 

3. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich, 

2) opracowanie rocznego planu działania Samorządu, 

3) identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby, 

4) przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, 

sugestii członków Samorządu, 

5) zbieranie i archiwizowanie [w teczce/segregatorze] bieżącej dokumentacji 

Samorządu, 

6) prowadzenie protokołu zebrań SU. 
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§ 4 

 

1. Do głównych zadań Samorządu Uczniowskiego należą: 

1) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania 

wspólnych decyzji w sprawach Liceum, 

2) przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków we 

wszystkich sprawach szkoły oraz opinii i potrzeb uczniów, 

3) zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów 

i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra, 

4) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, 

sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole, 

5) reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców 

i innymi organami. 

 

 

§ 5 

 

1. Przewodniczący Samorządu: 

1) jest głównym reprezentantem ogółu uczniów, 

2)  koordynuje działania Samorządu, 

3)  zwołuje zebrania Samorządu, 

4)  może być odwołany, jeżeli wniosek taki poprze minimum 60% członków Samorządu, 

5) z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed zakończeniem 

kadencji. W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed zakończeniem 

kadencji, jego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący i sprawuje do momentu 

rozpisania nowych wyborów, 

6)  ma obowiązek aktywnego działania na rzecz Samorządu i sporządzania pisemnego 

sprawozdania z działalności Samorządu za dany rok szkolny i przekazania go 

opiekunowi Samorządu. 

 

2. Kadencja Przewodniczącego Samorządu trwa do czasu, gdy nie zostanie wyłoniony jego 

następca lub Rada Samorządowa. 

 

3. Przewodniczący może być odwołany przed końcem kadencji w przypadku rażącego 

naruszenia zasad zawartych w Regulaminie Szkoły lub Regulaminie Samorządu 

Uczniowskiego przez Radę Pedagogiczną lub członków Samorządu Uczniowskiego. 

 

4. Wiceprzewodniczący zastępuje przewodniczącego w czasie jego nieobecności we wszystkich 

czynnościach, chyba że członkowie lub opiekun Samorządu zadecydują inaczej. 

 

5. Wiceprzewodniczący może podejmować własne inicjatywy po uzyskaniu zgody 

Przewodniczącego, Opiekuna i  Zarządu.  

 

6. Zadaniem Skarbnika jest kontrolowanie wydatków Samorządu. Skarbnik prowadzi dokumentację 

rozliczeń finansowych (księgę wpływów i wydatków). Ma obowiązek przedstawienia sprawozdania 

finansowego z działalności Samorządu. 

 

7. Zadaniem Sekretarza jest prowadzenie bieżącej dokumentacji związanej z działalnością 

Samorządu, jej archiwizowanie  i kompletowanie. 
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§ 6 

 

Samorząd zbiera się na posiedzeniach, w terminach określonych przez Przewodniczącego jego 

zastępcę lub Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Udział w posiedzeniach jest obowiązkowy. 

 

 

§ 7 

 

1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wybierany jest zwykłą większością głosów na 

drodze tajnego, równego i powszechnego głosowania całej społeczności uczniowskiej. 

Natomiast zastępca przewodniczącego, skarbnik i sekretarz zostają wybrani z członków 

samorządu na pierwszym posiedzeniu. 

 

2. Wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego przeprowadzane są każdego roku, na 

przełomie maja i czerwca. 

 

3. Na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego mogą kandydować uczniowie klas 

pierwszych, których ocena zachowania jest co najmniej dobra. 

 

4. Termin zgłaszania kandydatów oraz rozpoczęcia kampanii wyborczej ustala przewodniczący 

Samorządu. 

 

5. Kampania wyborcza może być prowadzona zarówno w świecie rzeczywistym jak 

i w internecie. 

 

6. W przypadku zgłoszenia się tylko jednego kandydata zarządza się przeprowadzenie 

referendum w sprawie powierzenia kandydatowi obowiązku pełnienia funkcji 

przewodniczącego Samorządu. Do ważności referendum frekwencja musi wynosić co najmniej 

30%. 

 

7. W przypadku braku kandydatów na przewodniczącego Samorządu powołuje się Radę 

Samorządową, w skład której wchodzić będą przewodniczący poszczególnych zespołów 

klasowych. Rada wyłania spośród swoich członków przewodniczącego i jego zastępcę. 

 

8. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza składająca się z przedstawicieli wszystkich klas 

pierwszych i drugich. 

 

9. Do kompetencji Komisji Wyborczej należy: 

1) opracowanie terminarza wyborów 

 a) wyznaczenie terminu wyborów 

 b) wyznaczenie daty  rozpoczęcia i zakończenia  kampanii wyborczej 

 c) wyznaczenie daty prezentacji kandydatów na apelu szkolnym 

 d) wyznaczenie daty ogłoszenia wyników wyborów 

2) czuwanie nad prawidłowością kampanii wyborczej 

3) przygotowanie wyborów 

a) karty do głosowania 

b) miejsce wyborów 

4) sporządzenie protokołu z przebiegu wyborów 

5) ogłoszenie wyników wyborów. 
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10. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa Opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

 

11. Kwestie sporne każdorazowo rozstrzyga Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wraz 

z Opiekunem Samorządu Uczniowskiego, a zatwierdza Dyrektor. 

 

§ 8 

 

1.  Klasy  pierwsze i drugie mają obowiązek wytypowania, co najmniej 2 przedstawicieli do 

Samorządu. 

2. Uczniowie klas trzecich mają obowiązek wytypowania swojego przedstawiciela do 

Samorządu. 

 

§ 9 

 

Klasy pierwsze, drugie i trzecie mają obowiązek uiszczenia składki rocznej na rzecz 

Samorządu. Wysokość składki na dany rok szkolny ustala na pierwszym posiedzeniu 

Samorząd. Składka powinna być zebrana przez skarbników klasowych i przekazana 

Skarbnikowi Samorządu Uczniowskiego do końca września bieżącego roku szkolnego. 

 

 

 

§ 10 

 

Funkcję opiekuna Samorządu powierza się nauczycielowi, którego kandydaturę wyłoniono 

w wyniku konsultacji Samorządu z dyrektorem szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin zatwierdzony został na Radzie Pedagogicznej dnia 27 sierpnia 2015 r. 

Regulamin wchodzi w życie dnia 1 września 2015 roku. 

 


