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Podstawa prawna 

Art. 85 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818  

z późniejszymi zmianami) oraz Statut Szkoły i niniejszy Regulamin 
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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 

Art.1 

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 85 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 

grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły  

i niniejszego Regulaminu. 

 

Art.2 

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Pauli 

Montal Sióstr Pijarek w Rzeszowie. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie 

przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz. 

 

Art.3 

Rada SU, którą tworzą członkowie samorządów klasowych oraz wybrany w wyborach 

tajnych przewodniczący SU i przewodniczący tzw. sekcji stałych: finansowej, medialnej, 

organizacyjnej i wolontariackiej, jest ciałem przedstawicielskim całej społeczności 

uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z opiekunem SU, Dyrektorem Szkoły, Radą 

Pedagogiczną i Radą Rodziców.  

 

ROZDZIAŁ II 

 ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

Art.4 

Dla realizacji swoich zadań Rada SU może powoływać opisane w art. 3. sekcje stałe lub tzw. 

sekcje doraźne, związane z zauważonymi na bieżąco potrzebami. Podczas powoływania 

sekcji Rada określa: nazwę danej sekcji, zakres jej działalności oraz kompetencje. Wybiera 

także  przewodniczącego odpowiedzialnego za jej pracę oraz skład osobowy. Członkiem 

sekcji może zostać każdy uczeń szkoły (po uprzedniej akceptacji opiekuna SU). 

 

W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga nauczyciel opiekun, wybierany w drodze 

głosowania na koniec danego roku szkolnego. Opiekun SU jest doradcą, który reprezentuje 

Samorząd Uczniowski na forum Rady Pedagogicznej. 

 

Art.5 

Rada SU reprezentuje interesy wszystkich uczniów szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

Art.6 

Samorząd Klasowy: 

1. Reprezentuje klasę na zewnątrz oraz wchodzi w skład Rady SU.  

2. Wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy zaistniałe w klasie. 

3. Organizuje życie klasy. 

4. Organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy. 
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Art.7 

Rada Samorządu Uczniowskiego: 

1. Uchwala regulamin SU oraz dokonuje niezbędnych zmian i poprawek. 

2. Podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działania SU. 

3. Ustala skład Komisji Wyborczej pracującej przy wyborach przewodniczącego SU oraz 

nauczyciela opiekuna SU.  

4. Przyjmuje roczne sprawozdania SU. 

5. Powołuje spośród członków Rady sekcje oraz mianuje ich przewodniczących. 

6. Ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny i przedstawia do akceptacji 

opiekunowi SU oraz Dyrektorowi Szkoły. 

 

Art.8 

Przewodniczący SU: 

1. Wybierany jest w drodze wyborów tajnych organizowanych na koniec czerwca  

w każdym roku szkolnym. 

2. Kieruje pracą Rady SU. 

3. Prowadzi spotkania Rady SU. 

4. Konsultuje z nauczycielem opiekunem SU wszystkie sprawy związane z działalnością 

SU. 

5. Koordynuje prace przewodniczących poszczególnych sekcji stałych i tzw. sekcji 

doraźnych. 

6. Reprezentuje uczniów wobec Dyrektora Szkoły, nauczycieli, rodziców i innych osób 

lub instytucji na imprezach, uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. 

 

Art.9 

W zebraniach Rady SU uczestniczy nauczyciel opiekun SU lub/i zaproszony do współpracy 

w konkretnym przedsięwzięciu nauczyciel/rodzic/specjalista. 

 

Art.10 

 Zebrania Rady SU odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 

 

Art.11 

Rada SU prowadzi protokoły z posiedzeń, dokumentację finansów oraz dokumentację  

związaną z pracą SU. Poszczególne zadania Rada SU może powierzyć przewodniczącemu 

sekcji stałej.  

Art. 12 

Zebrania Rady SU inicjowane mogą być zarówno przez uczniów jak i nauczyciela opiekuna 

SU oraz Dyrektora szkoły. O terminie, miejscu i proponowanym porządku, Rada SU 

informowana jest z minimum dwudniowym wyprzedzeniem przez przewodniczącego SU 

i/lub nauczyciela opiekuna SU. 

 

Art.13 

Kompetencje i zadania Samorządu Uczniowskiego zawarte są w Statucie Szkoły, a są nimi: 

1. Reprezentowanie społeczności uczniowskiej szkoły na zewnątrz. 

2. Dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

3. Przygotowywanie rocznych planów pracy i sprawozdań. 

4. Występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego  

i sposobu ich wykonywania. 

5. Organizowanie wspólnych działań uczniów, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami 

szkoły. 



 4 

6. Przedstawianie organom szkoły opinii i potrzeb uczniów. 

7. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających 

trudności w szkole. 

8. Wydawanie szkolnej gazetki, tablicy SU. 

9. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie ich do aktywnego włączenia się  

w działalność szkoły. 

10. Prowadzenie działalności wolontariackiej. 

 

Art.16 

Samorząd Uczniowski we współpracy z Dyrektorem Szkoły i nauczycielem opiekunem SU, 

troszczy się w szczególności o to, aby uczniowie: 

1. Znali program nauczania i wychowania swej szkoły i stawiane im wymagania. 

2. Mieli zapewnioną jawną i umotywowaną ocenę postępów w nauce i zachowaniu. 

3. Mieli zachowaną właściwą proporcję między wysiłkiem szkolnym, a możliwością 

rozwijania zainteresowań i uzdolnień. 

4. Mieli możliwość w porozumieniu z nauczycielem opiekunem i Dyrektorem Szkoły 

organizować działalność kulturową, oświatową, formacyjną, sportową, artystyczną i 

rozrywkową. 

 

ROZDZIAŁ IV 

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

Art.17 

Samorząd Klasowy wybierany jest w wyborach tajnych przez uczniów klasy  w obecności co 

najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego. Samorząd Klasowy składa się z trzech 

członków: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i skarbnika.   

W przypadku niespełniania właściwie swoich zadań lub gdy przyznana funkcja powoduje u 

ucznia trudności w nauce, uczeń w ciągu roku może zostać odwołany z zajmowanego 

stanowiska na swój wniosek lub wniosek innych uczniów lub wychowawcy klasy. W takim 

przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego ucznia na to stanowisko. 

 

Art.18 

Przewodniczącym powinna być osoba posiadająca jedną z dwóch najwyższych ocen  

z zachowania i co najmniej dobre oceny z poszczególnych przedmiotów. Przewodniczącym 

sekcji powinna być osoba posiadająca jedną z dwóch najwyższych ocen z zachowania. 

 

Art.19 

Samorządy Klasowe  tworzą Radę SU. 

 

Art.21 

Tryb wyboru przewodniczącego SU: 

1. W wyborach uczestniczą uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Pijarek  

w Rzeszowie. 

2. Wybory powinny być przeprowadzone w miesiącu czerwcu danego roku szkolnego. 

3. Kampania wyborcza trwa przez 1 tydzień roboczy przed ustaloną przez Radę SU w 

porozumieniu z nauczycielem opiekunem datą wyborów. Kampania nie może 

zakłócać bieżącego funkcjonowania szkoły.  

4. Głosowanie jest tajne, równe i powszechne. 

5. Przewodniczącym SU zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów. 
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6. W przypadku, gdy dwie osoby kandydujące na przewodniczącego SU otrzymają taką 

samą liczbę głosów o wyniku wyboru decyduje Rada SU w dodatkowym głosowaniu. 

Głosowanie powinno być tajne i przeprowadzone w obecności co najmniej 2/3 

członków Rady SU. 

7. Nad przebiegiem wyborów czuwa nauczyciel opiekun SU. 

8. Wyniki wyborów uznaje się za obowiązujące po zaakceptowaniu wskazanego przez 

uczniów kandydata przez Dyrektora szkoły. 

9. Kadencja przewodniczącego SU trwa cały rok szkolny. 

 

Art. 22 

Tryb wyboru przewodniczących sekcji stałych i doraźnych SU: 

1. Wybory przewodniczących sekcji SU powinny odbyć się nie później niż do 15 

września każdego roku szkolnego.  

2. Wybory przeprowadzane są w ramach głosowania jawnego wśród członków Rady 

SU, przy czym przewodniczącym konkretnej sekcji może zostać osoba spoza Rady 

SU.  

 

Art. 23 

1. Wnioski o odwołanie przewodniczącego SU lub przewodniczących poszczególnych 

sekcji może składać do  opiekuna SU każdy członek Rady SU a także każdy członek 

Rady Pedagogicznej. Wniosek winien być złożony na piśmie i zawierać uzasadnienie. 

2. Przewodniczący SU lub przewodniczący sekcji SU może być odwołany w drodze 

głosowania na podstawie w/w wniosku przez Radę SU. Głosowanie powinno być 

tajne i przeprowadzone w obecności 2/3 członków Rady SU. Aby wniosek został 

uznany, za odwołaniem musi zagłosować 50% członków Rady SU + 1 głos. 

3. Po odwołaniu przewodniczącego SU lub przewodniczącego sekcji nowy 

przewodniczący zostaje wybrany przez Radę SU na tym samym posiedzeniu. Osoby 

pozbawione funkcji przez Radę SU nie posiadają biernego prawa wyborczego w tym 

głosowaniu. 

4. W przypadku samodzielnej rezygnacji przewodniczącego SU lub przewodniczącego 

sekcji SU z pełnionej funkcji pozostali członkowie obsadzają wolną funkcję osobą 

spośród członków Rady SU dobraną według uznania. 

 

ROZDZIAŁ V 

 TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

Art.22 

Kadencja opiekuna SU trwa 1 rok. Opiekun pełni rolę doradcy służąc swoją pomocą  

i doświadczeniem w podejmowanych przez SU przedsięwzięciach. Opiekun ma prawo 

uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu. 

 

Art.23 

Rada Samorządu Uczniowskiego organizuje coroczne wybory nauczyciela opiekuna SU, a ich 

termin poprzedza termin wyboru przewodniczącego SU na nowy rok szkolny.   

Wyniki wyborów są przedstawiane Dyrektorowi Szkoły, który po zaakceptowaniu wyboru 

powołuje nowego opiekuna SU. W przypadku, gdy dwóch nauczycieli uzyska te samą liczbę 

głosów – opiekuna SU wskazuje Dyrektor Szkoły.  
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Art.24 

Opiekun SU może złożyć dymisję z pełnionej funkcji na ręce Dyrektora Szkoły. Po 

zaakceptowaniu dymisji, Dyrektor Szkoły powołuje nowego nauczyciela pełniącego tę 

funkcję nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia przyjęcia dymisji. 

 

 

ROZDZIAŁ VI  

TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINI PRZEZ SU 

 

Art.25 

Na wniosek Dyrektora Szkoły Rada SU przedstawia w terminie 14 dni od daty wpłynięcia 

wniosku pisemną opinię. 

 

Art.26 

Powyższe Opinie wpisuje się do księgi protokołów SU. 

 

Art.27 

Przewodniczący SU przedstawia organowi, który wystąpił z opinią jej odpis, podpisany przez 

siebie jako Przewodniczącego SU oraz nauczyciela opiekuna SU. 

 

ROZDZIAŁ VII 

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ 

 

Art.28 

Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej  

2/3 regulaminowego składu Rady SU.  

 

Art.29 

Uchwały są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe jej prowadzenie odpowiada 

przewodniczący sekcji organizacyjnej, a za realizację uchwał – Przewodniczący SU. 

 

 

Art.30 

Listę uczestników zebrania Rady SU oraz jego prawomocność ustala każdorazowo 

Przewodniczący SU. 

 

ROZDZIAŁ VIII  

TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI RADY SU 

 

Art.31 

Jeżeli uchwała jest sprzeczna z Regulaminem, Statutem Szkoły lub interesem ucznia, 

Przewodniczący SU zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę nauczycielowi opiekunowi 

SU. 

 

Art.32 

W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w Art.31 opiekun SU i Rada SU  

w terminie 3 tygodni od dnia zawieszenia uzgadniają sposób postępowania w tej  sprawie. 
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Art.33 

W sprawach spornych Rada SU i nauczyciel opiekun SU zgłaszają sprawę do Dyrektora 

Szkoły. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

 TRYB UCHWALANIA I DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU 

 

Art.34 

Regulamin SU uchwalany jest w jawnym głosowaniu  przez Radę Pedagogiczną oraz  

Radę SU. 

 

Art.35 

Wnioski o dokonywanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do Przewodniczącego 

SU oraz nauczyciela opiekuna SU bądź Dyrektora Szkoły. 

 

Art.36 

Decyzję o dokonaniu zmian podejmuje się na najbliższym zebraniu Rady SU po dokładnym 

rozpatrzeniu wniosku i konsultacjach w klasach w trybie przewidzianym dla podejmowania 

uchwał. Zmiany w regulaminie muszą być zatwierdzone także przez Radę Pedagogiczną. 

 

ROZDZIAŁ IX 

DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

Art.37 

Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

       a. Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

       b. Protokoły z posiedzeń Rady SU. 

       c. Roczne plany pracy. 

       d. Sprawozdania z działalności SU sporządzane na zakończenie roku szkolnego. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Art.38 

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu 

negatywnie oceniani. 

 

Art.39 

Regulamin stosuje się łącznie ze Statutem Szkoły od dnia uchwalenia. 


