
 
 
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO COR 

Podstawa prawna: 

1. Statut Liceum Ogólnokształcącego COR 

 

§ 1 

1.Samorząd Uczniowski, zwany w dalszej części Samorządem, tworzą wszyscy uczniowie Liceum 

Ogólnokształcącego COR. 

2. Samorząd działa w oparciu o Regulamin Samorządu zgodny ze Statutem Liceum. 

3. Organy Samorządu są reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Praca w Samorządzie: 

a. stwarza uczniom możliwość pełnego uczestnictwa w życiu szkoły, 

b. uczy współdziałania w duchu wartości chrześcijańskich i współodpowiedzialności za 

siebie i innych, 

c. uwrażliwia społecznie. 

5. Działalność wspiera i nadzoruje opiekun Samorządu, wybierany spośród nauczycieli przez 

Samorząd, a zatwierdzany przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego. 

§ 2 

CELE I ZADANIA 

 

1. Samorząd jest powołany do reprezentowania uczniów wobec innych organów szkoły. 

2. Samorząd reprezentuje społeczność uczniowską wobec instytucji, organów i organizacji 

pozaszkolnych. 

3. Realizacji celów Samorządu winna zawsze towarzyszyć dbałość o dobre imię Liceum  

i poszanowanie wartości  określonych w Statucie Liceum. 

4. Do zadań Samorządu należy w szczególności przedstawienie organom szkoły opinii i potrzeb 

społeczności uczniowskiej, tj.: 

a. współdziałanie z organami Liceum w zapewnieniu uczniom należytych warunków do 

nauki, 

b. występowanie do organów Liceum o udzielanie szeroko pojętej pomocy uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji, 

c. mediacja przy rozstrzyganiu konfliktów dotyczących społeczności szkolnej, 

d. organizowanie uroczystości szkolnych, 

e. reprezentowanie Liceum w poczcie sztandarowym, 

f. organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej, 

g. organizowanie samopomocy koleżeńskiej,  



 
 

h. wnioskowanie do dyrektora o udzielanie pochwał i nagród, 

i. wnioskowanie do dyrektora o udzielenie nagany lub kary dyscyplinarnej. 

§  3 

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

a. Samorządy Klasowe, 

b. Samorząd Szkolny. 

2. Wszystkie wybory personalne dokonywane są w głosowaniu tajnym. 

3. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów 

4. Opiekunowi samorządu przysługuje prawo wstrzymania realizacji decyzji Samorządu 

niezgodnych ze Statutem Liceum. 

§ 4 

SAMORZĄD SZKOLNY 

 

1. Samorząd Szkolny stanowią: 

a. przewodniczący 

b. zastępca przewodniczącego 

c. skarbnik  

Osoby te wskazują spośród siebie członka, którego dodatkowym obowiązkiem będzie 

protokołowanie posiedzeń samorządu. 

2. Samorząd może powołać sekcje odpowiedzialne za wskazane działy pracy w szkole. 

3. Skład Samorządu Szkolnego konstytuuje się na swoim pierwszym zebraniu, na którym 

następuje również przydział funkcji i obowiązków. 

4. Samorząd Szkolny jest organem wykonawczym. 

5. Zebrania Samorządu zwołuje przewodniczący lub opiekun Samorządu raz na dwa tygodnie. 

6. Zebrania są protokołowane. 

7. Do kompetencji Samorządu należy: 

a. uchwalenie Regulaminu Samorządu, 

b. uchwalenie zmian i uzupełnień Regulaminu, 

c. uchwalenie głównych elementów programu działania Samorządu, 

d. odwołanie członków organów wybieralnych Samorządu, 

e. przydział i nadzorowanie wykonania zadań przydzielonych poszczególnym klasom. 



 
 
8. W przypadku niekompetencji członka Samorządu Szkolnego, pozostali członkowie wraz  

z opiekunem lub sam opiekun mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji, co nie oznacza 

równoczesnego pozbawienia go członkostwa. 

9. Przez niekompetencję rozumie się:  

a. nie wypełnianie obowiązków i zadań wynikających z pełnionej funkcji, 

b. działania niezgodne z Regulaminem, 

c. działanie na szkodę wspólnoty szkolnej, 

d. zachowanie niegodne ucznia Liceum. 

10. W zebraniach Samorządu Szkolnego mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby 

zaproszone. 

11. W skład Samorządu Szkolnego wchodzą Samorządy Klasowe i wybrany każdego roku we 

wrześniu Przewodniczący Samorządu i jego zastępca. Przewodniczący i jego zastępca nie mogą 

łączyć tego stanowiska z funkcją przewodniczącego klasy. Kadencja Przewodniczącego roku 

trwa rok.  

12. Przewodniczącym może być każdy uczeń, który ma: 

a. średnią ocen przynajmniej 3,5 

b. zachowanie przynajmniej bardzo dobre 

c. pozytywną opinię wychowawcy klasy 

Ponadto powinien znać WSO, Statut Szkoły oraz godnie reprezentować Liceum na zewnątrz. 

 

 § 5 

ORDYNACJA WYBORCZA 

1. Ustępujący Samorząd Szkolny w porozumieniu z opiekunem wyłania komisję wyborczą. 

2. Zadaniem komisji jest zweryfikowanie prawidłowości zgłoszeń kandydatur, przeprowadzenie 

głosowania, zabezpieczenie kart do głosowania oraz ogłoszenie – w ciągu 24 godzin od ich 

zakończenia – wyników wyborów.  

3. Kandydować  na przewodniczącego w wyborach może każdy uczeń  spełniający wymagania 

zapisane w paragrafie 4 w punkcie 12.  

4. Wybory poprzedza minimum 3-dniowa kampania wyborcza, podczas której kandydaci mają 

prawo do zaprezentowania własnego programu działania Samorządu. 

5. Wybory na przewodniczącego Samorządu Szkolnego odbywają się w trybie tajnym. 

6. Głosuje się na przygotowanych przez komisję kartach, zawierających pełną, aktualną listę 

kandydatów. 

7. Sposób przeprowadzenia wyborów powinien umożliwić wzięcie w nich udziału możliwie 

największej liczbie uprawnionych.  



 
 
8. Wybory winny odbyć się najpóźniej do końca września każdego roku. 

9. Nowa kadencja Samorządu Szkolnego rozpoczyna się z dniem 1 października.  

11. Opiekuna Samorządu Szkolnego – na prośbę Samorządu Szkolnego – zatwierdza ostatecznie 

Dyrektor Liceum.  

 


