
REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku

ROZDZIAŁ I
 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły.
2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. Działalność samorządu wspiera i nadzoruje Opiekun SU. 
4. Regulamin określa zasady organizacji i tryb działania SU w tym rodzaje organów kolegialnych i 

jednoosobowych, sposób ich wyłaniania, odwołania oraz ich zadania i uprawnienia.
5. SU działa w oparciu o prawa (art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. – Dz. U. nr 95, poz.

425 z późn. zm.) oraz zasady niniejszego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
§2

Celem działań SU jest: 
• zachęcanie uczniów do podejmowania i realizowania zadań sprzyjających rozwojowi szkoły,
• dbanie o dobre imię szkoły, o kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
• obrona praw ucznia i czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów obowiązków szkolnych,
• uczenie młodzieży demokracji, solidarności i współodpowiedzialności,
• przygotowanie uczniów do efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi 

międzyludzkich,
• kształtowanie postaw tolerancji, poczucia odpowiedzialności i chęci niesienia pomocy innym ludziom. 

§3
Do zadań SU należy:

• rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego 
wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę, 

• kształtowanie umiejętności zespołowego działania, tworzenia warunków do aktywności społecznej, 
samokontroli, samooceny i samodyscypliny, 

• organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych, 
• dbanie o mienie szkoły, 
• organizowanie pomocy koleżeńskiej, 
• zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, w razie potrzeby wystąpienie w tej sprawie 

do dyrektora lub rady pedagogicznej, 
• dbanie o dobre imię i honor liceum,
• udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji,
• organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku 

uczniowskim,
• organizowanie kontaktów z samorządami uczniowskimi i społecznościami uczniowskimi innych szkół 

oraz organizacjami działającymi na rzecz młodzieży.
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ROZDZIAŁ II
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§4
Organami SU są:

• Walne Zgromadzenie (WZ)
• Rada Samorządu Uczniowskiego (RSU)
• Rady Samorządów Klasowych (SK)

§5
1. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają wszyscy uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku.
2. Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, w drodze bezpośredniego, tajnego, równego i 

powszechnego głosowania, wybiera na roczną kadencję Przewodniczącego RSU, Rzecznika Praw 
Uczniowskich i Opiekuna SU.

3. WZ jest uprawnione do podejmowania decyzji w drodze referendum.
§6

1. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
• Przewodniczący RSU
• Doradca Przewodniczącego RSU
• Skarbnik RSU
• Sekretarz RSU
• Rzecznik Praw Uczniowskich
• Przewodniczący Sekcji Stałych
• Radni reprezentujący wszystkie klasy
• Radni Młodzieżowej Rady Miasta

2. Radny RSU może pełnić w niej tylko jedną funkcję.
3. RSU jest uprawniona do:

 zapoznania się z propozycjami zmian w dokumentach regulujących życie społeczności uczniowskiej oraz 
zgłaszania uwag do nich przed ich zatwierdzeniem,

 zgłaszania propozycji zmian w dokumentach regulujących życie społeczności uczniowskiej,
 przedstawiania Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Dyrekcji Szkoły wniosków i opinii we wszystkich 

sprawach liceum, a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, 
 rekomendowania uczniów do pochwały i nagany Dyrektora Szkoły,
 rekomendowania Radzie Pedagogicznej skreślenia ucznia z listy uczniów,
 współdecydowania o przyznawaniu uczniom prawa do korzystania z różnych form pomocy materialnej, 
 zgłaszania kandydatur uczniów do nagród i stypendiów,
 udzielania poręczenia za ucznia, któremu grozi kara dyscyplinarna,
 uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
 tworzenia własnych funduszy i dysponowania nimi pod nadzorem Opiekuna SU,
 ustalania (w miarę możliwości finansowych) dotacji celowych na rzecz poszczególnych uczniów,
 wydawania na wniosek dyrektora opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela,
 odwołania w drodze uchwały Radnych RSU,
 wnioskowania do Dyrektora Szkoły o odwołanie Opiekuna SU,
 wprowadzenie stałej wpłaty przez każdego ucznia na rzecz SU.
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§7
1. Zadania RSU:

 opracowanie rocznego planu pracy,
 prowadzenie dokumentacji pracy w formie protokołów,
 wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrektora Szkoły, 
 powoływanie Sekcji i przydzielanie im zadań,
 zatwierdzanie Przewodniczącego i składu osobowego Sekcji
 wyłanianie Komisji Wyborczej, 
 organizacja życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem a 

możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
 informowanie uczniów szkoły o najważniejszych sprawach,
 ewaluacja i uchwalanie w drodze uchwały zmian Regulaminu SU, Regulaminu Rzecznika Praw 

Uczniowskich, regulaminów sekcji.
2. Zadania Przewodniczącego RSU:

 kierowanie pracą RSU, 
 reprezentowanie uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w ramach spotkań z przedstawicielami 

samorządów terytorialnych, organizacji i stowarzyszeń
 nadzorowanie pracy sekcji SU,
 współpraca z Dyrekcją Szkoły i nauczycielami, 
 zwoływanie i przewodniczenie obradom RSU,
 zwoływanie i przewodniczenie obradom WZ,
 uczestniczenie z głosem doradczym podczas spotkań Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
 ogłaszanie referendum.

3. Zadania Doradcy Przewodniczącego RSU:
 wspieranie działań Przewodniczącego RSU,
 pełnienie obowiązków Przewodniczącego RSU podczas jego nieobecności

4. Zadania Skarbnika RSU:
 podejmowanie działań na rzecz pozyskania środków na działalność RSU, 
 kontrolowanie wydatków RSU, 
 prowadzenie dokumentacji rozliczeń finansowych RSU.

5. Zadania Sekretarza RSU:
 sporządzanie protokołów z obrad RSU,
 przygotowywanie treści uchwał RSU,
 archiwizowanie dokumentów z funkcjonowania RSU.

6. Zadania Rzecznika Praw Uczniowskich określa odrębny regulamin.
7. Zadania Przewodniczących Sekcji określone zostały w ROZDZIALE III.

§8
1. Samorząd Klasowy tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie klasy.
2. SK jest uprawniony do:

 wyłonienia w drodze głosowania Rady Samorządu Klasowego (RSK),
 zgłaszania propozycji do rocznego planu pracy SU,
 reprezentacji w RSU,
 odwołania Przewodniczącego RSK,
 opiniowania programu wychowawczego klasy.
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3. W skład RSK wchodzą:
 Przewodniczący RSK
 Zastępca Przewodniczącego RSK
 Skarbnik RSK

4. Zadania Przewodniczącego RSK :
 wykonywanie mandatu Radnego RSU,
 chronienie interesów uczniów klasy, 
 informowanie uczniów o postanowieniach i pracach RSU, 
 zgłaszanie do Komisji Wyborczej kandydatur na Przewodniczącego RSU i Rzecznika Praw Uczniowskich,
 realizacja zadań nałożonych przez klasę lub RSU. 

5. Zadania Zastępcy Przewodniczącego RSK:
 wspieranie działań Przewodniczącego RSK,
 pełnienie obowiązków Przewodniczącego RSK podczas jego nieobecności, w tym wykonywanie mandatu 

Radnego RSU.
6. Zadania Skarbnika RSK:

 zbieranie składek,
 dokonywanie wpłat w imieniu klasy w sekretariacie szkoły,
 powiadamianie uczniów o zaległościach w opłatach,
 kontrolowanie wydatków RSK, 
 prowadzenie dokumentacji rozliczeń finansowych RSK.

ROZDZIAŁ III
OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§9
1. Opiekun SU uzyskuje status stałego obserwatora obrad RSU i koordynatora jego działalności, z prawem 

do wnioskowania o zwołanie RSU.
2. Opiekun Samorządu jest jedyną osobą uprawnioną do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych, w związku 

z działalnością SU
3. W przypadku rażących zaniedbań w pełnieniu obowiązków w ramach prac organów SU, Opiekun SU ma 

prawo wnioskować o odwołanie Radnego i obniżenie przez wychowawcę oceny z zachowania.
§10

Zadania Opiekuna SU:
 wspieranie RSU,
  pośredniczenie między RSU a Dyrekcją i Radą Pedagogiczną,
 czuwanie nad zgodnością uchwał i działań RSU z obowiązującymi przepisami, w tym Statutem I Liceum 

Ogólnokształcącego w Giżycku,
 wspieranie RSU w pozyskiwaniu środków na działalność.
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ROZDZIAŁ IV
SEKCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§11
1. Sekcja jest organem pomocniczym RSU, powołanym do organizowania działalności Samorządu w określonej

dziedzinie. 
2. Powołane Sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok) lub nadzwyczajny (doraźny). 
4. Regulamin i zadania Sekcji określa RSU.
5. Nadzór nad działaniem sekcji sprawuje Przewodniczący RSU.
6. Przewodniczący Sekcji  Stałej staje się Radnym RSU.

§12
1. Członkiem Sekcji może być każdy uczeń liceum.
2. Przewodniczącym Sekcji może zostać każdy uczeń wybrany spośród kandydatów przez RSU. 
3. Skład osobowy Sekcji jest zatwierdzany przez RSU. 
4. W przypadku braku pozytywnej opinii dotyczącej podjętych działań, RSU może w drodze uchwały 

niezwłocznie ją rozwiązać.
§13

1. Przewodniczący Sekcji ponosi odpowiedzialność za działalność swojej sekcji przed RSU.
2. Zadania Przewodniczącego Sekcji:

 pełnienie obowiązków Radnego RSU
 kierowanie pracą sekcji, 
 zwoływanie i przewodniczenie spotkaniom sekcji,
 wykonywanie zadań zleconych przez Radę Samorządu Uczniowskiego,
 na wniosek RSU przedstawianie sprawozdań z prac sekcji,
 odpowiadanie za sprzęt i pomieszczenia powierzone do realizacji zadań sekcji.

ROZDZIAŁ V
KADENCJA I FUNKCJONOWANIE ORGANÓW SU

§14
1. Kadencja organów SU trwa rok. Wyjątek stanowi kadencja Doradcy Przewodniczącego RSU, która trwa do 

końca I semestru.
2. RSU jest jedynym organem, który może wprowadzić zmiany w Regulaminie SU.
3. RSU podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w drodze bezpośredniego, jawnego, równego 

głosowania, przy obecności co najmniej 2/3 Radnych.
4. W szczególnych przypadkach Przewodniczący RSU może podjąć decyzję o utajnieniu głosowania.
5. W przypadku gdy RSU nie jest w stanie podjąć decyzji z powodu równego rozłożenia się głosów, decyzję 

podejmuje Przewodniczący RSU.
6. Przewodniczący RSU może ogłosić referendum, w którym prawo głosu ma każdy pełnoprawny uczeń szkoły,

a jego wynik staje się wiążącą decyzją.
7. Każdy z Radnych RSU ma prawo zgłaszania projektów uchwał.
8. W obradach RSU z głosem doradczym mogą uczestniczyć przedstawiciele uczniów, rady rodziców i rady 

pedagogicznej.
9. Każda klasa ma prawo do reprezentanta w RSU, którym co do zasady powinien być Przewodniczący RSK.
10. Rzecznika Praw Uczniowskich wspiera pedagog szkolny.
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§15
1. WZ zwoływane jest przez Przewodniczącego RSU na wniosek RSU,  Opiekuna RSU lub Dyrekcji Szkoły. 
2. RSU zwołuje Przewodniczący RSU.
3. W szczególnych sytuacjach o zwołanie WZ i RSU może wnioskować Opiekun RSU i Dyrekcja Szkoły.

ROZDZIAŁ VI
TRYB POWOŁANIA NA FUNKCJE 

§16
1. Wybory na Przewodniczącego RSU, Rzecznika Praw Uczniowskich i Opiekuna SU są tajne, bezpośrednie, 

równe i powszechne. 
2. Wybory odbywają się w Dniu Samorządu, którym jest ostatni dzień przed zakończeniem roku szkolnego.
3. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom Szkoły. 
4. Bierne prawo wyborcze przysługuje uczniom klas I, uzyskującym rekomendację SK.
5. Najpóźniej na 7 dni przed dniem wyborów Przewodniczący RSK zgłasza Komisji Wyborczej po jednej 

kandydaturze rekomendowanej przez klasę na funkcję Przewodniczącego RSU i Rzecznika Praw 
Uczniowskich.

6. W dniach od zgłoszenia kandydatur do wyborów trwa kampania wyborcza.
§17

1. Nad przebiegiem wyborów czuwa Komisja Wyborcza powołana przez ustępującą RSU
2. W skład Komisji Wyborczej wchodzi po jednym przedstawicielu rekomendowanym przez każdą klasę I.
3. Przewodniczącym Komisji Wyborczej jest ustępujący Przewodniczący RSU.
4. Zadania Komisji Wyborczej: 

 sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem regulaminowego przeprowadzenia wyborów, 
 rejestrowanie kandydatur uczniów, 
 przygotowanie kart do głosowania i list uprawnionych do głosowania
 ustalanie i ogłaszanie wyników wyborów, 
 złożenie sprawozdania z wyborów, 
 rozpatrywanie ewentualnych skarg dotyczących wyborów. 

§18
1. Nazwiska na kartach umieszczone są alfabetycznie, obok każdego nazwiska znajduje się symbol klasy, do 

której uczęszcza kandydat. 
2. Głosujący potwierdzają podpisem na liście odbiór karty do głosowania. 
3. Głosować można na jednego kandydata. 
4. Wyborca stawia znak „X” obok nazwiska kandydata, na którego głosuje. 
5. Wyborca wrzuca kartkę wyborczą do urny w obecności Komisji Wyborczej. 
6. Głos jest nieważny gdy na karcie zakreślono więcej niż jedno nazwisko, nie zakreślono żadnego lub w innym 

przypadku niezgodnym z zasadami głosowania (decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza)
§19

1. Nowym Przewodniczącym RSU zostaje kandydat z największą ilością głosów
2. Najpóźniej do 15 września Przewodniczący zwołuje posiedzenie, na którym konstytuuje się nowa RSU.

§20
Nowym Rzecznikiem Praw Uczniowskich zostaje kandydat z największą ilością głosów.

§21
Doradcą Przewodniczącego RSU zostaje ustępujący Przewodniczący RSU.
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§22
1. Skarbnik RSU i Sekretarz RSU są powoływani przez RSU w drodze uchwały spośród Radnych RSU.
2. Przewodniczący Sekcji są powoływani spośród zgłoszonych kandydatów w drodze uchwały RSU.

§23
1. Opiekun SU jest powoływany przez Dyrektora Szkoły.
2. Wybory na Opiekuna SU są tajne, bezpośrednie, równe i powszechne. 
3. Wybory odbywają się w Dniu Samorządu, którym jest ostatni dzień przed zakończeniem roku szkolnego.
4. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom Szkoły. 

§24
1. Wybory RSK są tajne, bezpośrednie, równe i powszechne. 
2. Wybory odbywają się najpóźniej do 15 września.
3. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom klasy. 
4. Przewodniczący RSK staje się Radnym RSU.

ROZDZIAŁ VII
TRYB ODWOŁANIA Z FUNKCJI 

§25
1. RSU może odwołać z funkcji każdego Radnego.
2. Wniosek o odwołanie może postawić każdy Radny RSU (w tym wniosek o podanie się do dymisji) oraz 

Opiekun SU.
3. Odwołanie Radnego z funkcji następuje w drodze uchwały RSU podjętej kwalifikowaną większością głosów 

2/3 ogólnej liczby Radnych.
4. Radny, który stracił mandat może nadal pełnić funkcję Przewodniczącego RSK.
5. Na miejsce odwołanego Radnego klasa wskazuje nowego reprezentanta.

§26
1. W przypadku odwołania Przewodniczącego RSU w drodze uchwały Radni RSU wskazują PO 

Przewodniczącego, który pełni tą funkcję do kolejnych wyborów.
2. Jeżeli z powodu równego rozłożenia głosów RSU nie może podjąć decyzji, ogłaszane są wybory 

uzupełniające na funkcję Przewodniczącego RSU.
§27

1. W przypadku odwołania Rzecznika Praw Uczniowskich w drodze uchwały Radni RSU wskazują PO Rzecznika,
który pełni tą funkcję do kolejnych wyborów.

2. Jeżeli z powodu równego rozłożenia głosów RSU nie może podjąć decyzji, ogłaszane są wybory 
uzupełniające na funkcję Rzecznika  Praw Uczniowskich.

§28
1. Na miejsce odwołanego Przewodniczącego Sekcji jej członkowie zgłaszają kandydaturę następcy, którego w 

drodze uchwały RSU powołuje do pełnienia funkcji do czasu ukonstytuowania się nowej RSU lub do 
zakończenia działania sekcji.

2. W przypadku odwołania Sekretarza i Skarbnika, RSU w drodze uchwały powołuje kolejnych spośród swoich 
Radnych do pełnienia funkcji do ukonstytuowania się nowej RSU.

3. W przypadku odwołania z funkcji  Doradcy Przewodniczącego RSU zawiesza się pełnienie tej funkcji do 
czasu ukonstytuowania się nowej RSU. 
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§29
1. Opiekuna SU odwołuje Dyrektor na wniosek RSU.
2. Wniosek o odwołanie Opiekuna SU z funkcji podejmowany jest w drodze uchwały RSU.
3. W przypadku odwołania Opiekuna SU Radni RSU rekomendują dyrektorowi kandydata na PO Opiekuna SU, 

który pełni tę funkcję do kolejnych wyborów.
4. Jeżeli z powodu równego rozłożenia głosów RSU nie może podjąć decyzji o rekomendacji, ogłaszane są 

wybory uzupełniające na funkcję Opiekuna SU.
5. W uzasadnionych sytuacjach Opiekun SU może zrezygnować z funkcji. W takim przypadku stosuje się zasady

zawarte §29 pkt 3-4
§30

1. Członka RSK odwołuje SK kwalifikowaną większością 2/3 głosów ogólnej liczby uczniów klasy.
2. Odwołanie z funkcji Przewodniczącego RSK jest jednoczesne z utratą mandatu Radnego RSU.
3. Wniosek o odwołanie może postawić każdy członek SK.
4. W przypadku odwołania przeprowadzane są wybory uzupełniające.
5. Powołanie nowego Przewodniczącego RSK jest jednoznaczne z uzyskaniem przez niego mandatu Radnego 

RSU.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§31
1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom. 
2. Sposób udostępniania Regulaminu ustala RSU w porozumieniu z Opiekunem SU. 
3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku 

uchwalony na posiedzeniu Rady Samorządu Uczniowskiego w dniu 17.06.2014 wchodzi w życie z dniem 
uchwalenia.

4. Z momentem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci zastosowanie poprzedni Regulamin Samorządu 
Uczniowskiego

5. Zmiana niniejszego regulaminu może się odbyć tylko w drodze uchwały RSU podjętej kwalifikowaną 
większością głosów 2/3 ogólnej liczby Radnych.

Opiekun SU Przewodniczący Rady SU
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