
Regulamin Samorządu Uczniowskiego  

VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi 

 

Opracowany na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 

roku / art. 55 / oraz Statutu VIII Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka 

w Łodzi. 

 

I . Postanowienia ogólne 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie VIII LO poprzez 

wyłonienie swych organów przedstawicielskich w głosowaniu równym, 

tajnym i powszechnym. 

2. Celem samorządności uczniowskiej jest kształtowanie u ogółu uczniów 

umiejętności zespołowego działania oraz przejmowanie przez nich 

współodpowiedzialności za proces kształcenia i udostępnioną bazę 

techno-dydaktyczną szkoły.  

3. Udział przedstawicieli społeczności uczniowskiej w procesach kierowania 

i zarządzania szkołą ma prowadzić poprzez poczucie współpartnerstwa do 

autentycznej podmiotowości uczniów, a w dalszej konsekwencji do 

rozwijania ich aktywności, twórczości i przedsiębiorczości. 

4. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin 

uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym  

i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu 

uczniów.  

5. Samorząd uczniowski może przedstawić Dyrektorowi Szkoły oraz Radzie 

Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,  

a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, 

takich jak; 

A/ prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami 

i stawianymi wymaganiami . 

B/ prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu 

C/ prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a rozwijaniem własnych 

zainteresowań 

D/ prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej 
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E/ prawo organizowania działalności kulturalnej , oświatowej , sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 

w porozumieniu z Dyrektorem . 

F/ prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu 

uczniowskiego. 

II . Struktura i władze samorządu 

1.Samorządność uczniowska realizowana jest w ramach systemu 

organizacyjnego szkoły . 

2. Uczniowie należący do jednego oddziału tworzą samorząd klasowy  

i powołują jego zarząd poprzez tajne i powszechne głosowanie. Organizuje on 

aktywność uczniów tego oddziału i reprezentuje zespół klasowy wobec innych 

organów szkoły i samorządu szkolnego. 

3. Uczniowie szkoły tworzą samorząd szkoły i powołują jego zarząd. Organizuje 

on aktywność ogółu uczniów i reprezentuje ich wobec innych organów szkoły 

oraz instytucji i organizacji pozaszkolnych . 

4. Najwyższą władzą ustawodawczą samorządu klasy jest zebranie ogółu 

uczniów tej klasy. 

5. Władzą wykonawczą samorządu klasy jest Klasowy Zarząd Samorządu 

Uczniowskiego – zwany w skrócie Samorządem Klasowym w składzie ( 

gospodarz klasy , zastępca gospodarza klasy , skarbnik) 

6. Najwyższą władzą uchwałodawczą samorządu szkoły jest – Walne 

Zgromadzenie Samorządów Klasowych. 

7. Władzą wykonawczą samorządu szkoły jest Szkolny Zarząd Samorządu 

Uczniowskiego zwany w skrócie Samorządem Szkolnym w składzie 

(przewodniczący samorządu uczniowskiego, zastępca przewodniczącego, 

sekretarze, przewodniczący sekcji) 

III . Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły 

i musi być zgodny z ustawą o systemie oświaty. 

IV. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin 

uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym  

i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu 

uczniów: 

 



1. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin 

zatwierdzony przez ogół uczniów. Co roku należy przeprowadzić procedurę 

uchwalania regulaminu (treść regulaminu przewodniczący szkoły przekazuje 

wychowawcom, którzy zapoznają uczniów z regulaminem samorządu). 

Następnie odbywa się tajne, powszechne głosowanie wraz z wyborami 

przewodniczącego SU. 

V. Procedura wyborów do samorządu 

Wybory organizuje ustępujący zarząd  

1. Poprzez głosowanie wewnętrzne klasa wybiera jednego kandydata  

(po uzyskaniu jego zgody). 

2. Kandydat zobowiązany jest do posiadania pozytywnej opinii wychowawcy 

klasy.  

3. Kampania trwa tydzień przed wyborami. Odbywa się zgodnie z ogólnie 

przyjętymi normami społecznymi. 

4. Wybory odbywają w drugiej połowie października. 

5. Kandydat wyznacza jedną osobę z klasy do komisji skrutacyjnej w skład 

której wchodzi również zarząd ustępującego samorządu oraz opiekun SU.  

6. Komisja skrutacyjna ogłasza wyniki w dniu wyborów. 

VI. Procedura powołania nowego składu zarządu 

1. Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów. 

2. Zastępcą przewodniczącego zostaje osoba, która uzyskała drugą liczbę 

głosów w wyborach do Samorządu Uczniowskiego. 

3. Przewodniczący ma prawo do powołania dwóch członków zarządu z osób 

kandydujących do Samorządu Szkolnego. 

4. Przewodniczący wyznacza osoby jako przewodniczących poszczególnych 

sekcji: 

Sekcja informacyjna – powinna umieszczać informacje na tablicy samorządu  

i uaktualniać wiadomości.  



Sekcja zajmująca się wolontariatem – organizowanie akcji charytatywnych oraz 

powołaniem Rady Wolontariatu. Dopuszcza się powołanie innych sekcji 

zgodnie z potrzebami nowo wybranego zarządu SU 

5. W przypadku nieobecności zarządu samorządu uczniowskiego ich funkcję 

przejmują powołani wcześniej członkowie zarządu. 

6. Na pierwszym spotkaniu nowego zarządu ustępujący zarząd przedstawia 

sprawozdanie z całej działalności. 

VII. Tryb odwołania samorządu 

1. Za poważne naruszenie statutu szkoły i regulaminu samorządu uczniowskiego 

dyrektor szkoły może odwołać członków zarządu SU lub cały zarząd. 

2. Członkowie zarządu samorządu w szczególnych sytuacjach mogą 

zrezygnować z pełnionych funkcji.  

VIII. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

1. Opiekun samorządu koordynuje działania uczniów pochodzące z oddolnej 

inicjatywy, nie narzuconej przez radę pedagogiczną czy dyrektora szkoły.  

2. Opiekun samorządu to łącznik między uczniami, a dyrektorem szkoły i radą 

pedagogiczną.  

3. Opiekun samorządu to sojusznik działań uczniów- podpowiada rozwiązania 

problemów, motywuje do pracy, docenia. 

 

 
 


