
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

II Liceum Ogólnokształcącego 
im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego został opracowany na podstawie Statutu Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu. 

§ 2 

Regulamin określa: 

1. Cele, zadania i uprawnienia Samorządu Uczniowskiego. 
2.  Władze Samorządu Uczniowskiego oraz sposób ich wyłaniania. 
3.  Kadencję, tryb powołania i odwołania władz Samorządu Uczniowskiego. 

§ 3 

Regulamin nie obejmuje tych postanowień, które zostały zatwierdzone Statutem Zespołu Szkół  
i uchwałami Rady Pedagogicznej. 

 

II. Cele, zadania i uprawnienia Samorządu Uczniowskiego. 

§ 4 

Cele działania: 

1. Samodzielne rozwiązywanie własnych problemów oraz kształtowanie partnerskich stosunków 
uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych II Liceum Ogólnokształcącego. 

2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania 
się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. 

3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywizacji 
społecznej, samooceny i samodyscypliny uczniów. 

§ 5 

Zadania Samorządu Uczniowskiego: 

1. Kształtowanie właściwego stosunku uczniów do nauki. 
2. Organizowanie uczestnictwa społeczności szkolnej w planowaniu i realizacji życia oraz pracy  

II Liceum Ogólnokształcącego. 
3. Wzbogacanie życia wewnętrznego szkoły poprzez pielęgnowanie tradycji II Liceum 

Ogólnokształcącego i samorządu. 
4. Współudział w organizowaniu czasu wolnego uczniów. 
5. Rzecznictwo interesów społeczności uczniowskiej. 

 



§ 6 

Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego: 

1. Prawo do wyboru opiekuna. 
2. Zgłaszanie propozycji do programów i regulaminów funkcjonujących w II Liceum 

Ogólnokształcącym. 
3. Wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży. 
4. Współudział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia i pracy młodzieży w II Liceum 

Ogólnokształcącym.  
5. Prowadzenie działalności informacyjnej wśród młodzieży oraz redagowanie własnej gazetki 

szkolnej. 
6. Współpraca z innymi samorządami szkolnymi oraz organizacjami społecznymi. 

 

III. Władze Samorządu Uczniowskiego 

§ 7 

Władze klasowe: 

1. Rada Uczniowskiego Samorządu Klasowego, w jej skład wchodzą: 

a) przewodniczący 
b) zastępca przewodniczącego 
c) skarbnik 
d) sekretarz 

2. Formą władzy jest zebranie członków społeczności klasowej. 

 

§ 8 

Władze szkolne: 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego, którą tworzą: 

a) przewodniczący 
b) zastępcy przewodniczącego 
c) skarbnik 
d) sekretarz 

2. Komisja Rewizyjna Samorządu Uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego, w składzie: 

a) przewodniczący 
b) zastępca przewodniczącego 
c) członkowie 

3. W zebraniach plenarnych Samorządu Uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego uczestniczą 
klasy reprezentowane przez trzech przedstawicieli oraz przewodniczącego Samorządu 
Klasowego. 
 

4. Każde zebranie Samorządu Uczniowskiego jest dokumentowane w księdze protokołów. 



IV. Tryb powołania i odwołania władz Samorządu Uczniowskiego II Liceum 
Ogólnokształcącego 

 

A. Zasady ogólne 

§ 9 

Kadencja wszystkich władz Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok. 

§ 10 

Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego odbywają się w sposób tajny, jeśli uprawnieni  
do głosowania jednogłośnie nie postanowią inaczej. 

§ 11 

Za wybranych do władz uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów,  
nie mniej jednak niż połowę ważnie oddanych głosów. Brak rozstrzygnięcia w pierwszym 
głosowaniu decyduje o zarządzeniu drugiego, w którym o wyborze decyduje zwykła większość 
głosów. 

§ 12 

Wybory są ważne przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,  
tj. 3/5 przedstawicieli klas. 

§ 13 

Odwołanie ze składu władz Samorządu Uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego następuje  
w przypadku zmiany szkoły, niewywiązywania się z przyjętych obowiązków lub zachowania 
nielicującego z postawą ucznia. 

 

B. Komisja wyborcza 

§ 14 

Do przeprowadzenia wyborów Rada Samorządu Uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego 
powołuje Komisję Wyborczą. 

§ 15 

Komisja Wyborcza ustala listę kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego II Liceum 
Ogólnokształcącego, zgłoszonych przez poszczególne samorządy klasowe. 

 

C. Zgłaszanie kandydatów 

§ 16 

Zgłoszenia kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły powinny nastąpić, co najmniej 
na tydzień przed terminem wyborów. 



§ 17 

Kandydaci do Rady Samorządu Uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego są zgłaszani przez 
poszczególne samorządy klasowe. 

§ 18 

Lista kandydatów, ich charakterystyka oraz programy wyborcze winny być podane do wiadomości 
uczniów przynajmniej na tydzień przed wyborami. 

§ 19 

Samorządy klasowe mają do wyboru formę reklamy i promocji swoich kandydatów na terenie 
Zespołu Szkół. 

 

D. Głosowanie 

§ 20 

Wzór karty głosowania ustala Komisja Wyborcza. 

§ 21 

Na karcie powinna być umieszczona lista z imionami i nazwiskami kandydatów, z zaznaczeniem  
w kolejności alfabetycznej, z której klasy kandydują. 

§ 22 

Uprawnieni do głosowania dokonują skreśleń osób na kartach wyborczych. 

§ 23 

Zwyciężają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę ważnych głosów. 

§ 24 

Spośród delegatów klas powołuje się Komisję Skrutacyjną w liczbie 3–5 osób, która dokonuje 
obliczenia głosów i ogłasza wyniki głosowania. 

 

V. Postanowienia końcowe 

§ 25 

Zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego dokonywać może 
Konferencja Przedstawicieli Samorządów Klasowych. 

Regulamin został zatwierdzony przez Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego. 

 


