
Regulamin Samorządu Uczniowskiego  

I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego  

w Nakle nad Notecią 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

I. WSTĘP 

1. Samorząd Uczniowski I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w 

Nakle mad Notecią zwany dalej Samorządem działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie 

oświaty z dnia 7 września 1991r. 

 a. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów, 

 b. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. 

 

II. WŁADZE SAMORZĄDU 

1. Władzami samorządu są: 

 a. Rada przedstawicieli samorządów klasowych, 

 b. Zarząd. 

2. Rada przedstawicieli samorządów klasowych składa się z przedstawicieli klas po jednym 

z każdej klasy. 

3. Do kompetencji Rady należy: 

 a. wybór i odwoływanie przedstawicieli uczniów do Rady Szkoły 

 b. uchwalanie Regulaminu Samorządu i innych regulaminów wewnętrznych oraz 

dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek 

 c. uchwalanie budżetu SU 

 d. przyjmowanie sprawozdań Zarządu 

 e. podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu 

4. W zebraniach Rady mają prawo uczestniczyć przedstawiciele Zarządu oraz Opiekun 



Samorządu. 

5. Zebrania rady prowadzi Przewodniczący Rady (Samorządu) lub wyznaczona przez niego 

osoba. 

6. Rada prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń. 

7. Zarząd kieruje bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego  

8. Zarząd składa się z Przewodniczącego, Zastępcy, Rzecznika Praw Ucznia oraz Sekretarza. 

9. Do kompetencji Zarządu należy: 

 a. kierowanie bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego 

 b. reprezentowanie Samorządu 

 c. prowadzenie dokumentacji pracy Samorządu 

 d. prowadzenie gospodarki finansowej 

 e. opracowanie projektu budżetu. 

10. W zebraniach Zarządu może uczestniczyć Opiekun Samorządu. 

11. Zarząd na pierwszym posiedzeniu uchwala podział obowiązków członków Zarządu 

który przedstawia do wiadomości Radzie. 

12. Zarząd prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń, dokumentację finansową 

oraz dokumentację przedstawiającą pracę Samorządu Uczniowskiego. 

13. Dokumenty w imieniu Samorządu podpisuje Przewodniczący. 

14. Członkowie Zarządu oraz Rady mają obowiązek brania czynnego udziału w życiu 

Samorządu Uczniowskiego. 

15. Władze Samorządu zobowiązane są do informowania uczniów o ich prawach i 

obowiązkach związanych z nauką. 

16. Władze Samorządu zobowiązane są do obrony praw i godności poszczególnych 

uczniów, a także- na życzenie ucznia, klasy lub grupy uczniów- do reprezentowania ich 

wobec Dyrekcji, Szkoły i Rady Pedagogicznej. 

 

III. KADENCJA WŁADZ WYBORY 

1. Kadencja władz Samorządu trwa jeden rok kalendarzowy (z wyjątkiem wakacji). 



2. Członkami władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie szkoły. W chwili odejścia 

ucznia ze szkoły, automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu Uczniowskiego. 

3. Delegatami poszczególnych klas do Rady są przewodniczący samorządów klasowych. 

4. Kandydaci muszą wziąć udział w otwartym posiedzeniu rady Przedstawicieli 

Samorządów Klasowych, w czasie którego mają możliwość przedstawienia swojego 

programu oraz odpowiadają na pytania członków Rady. 

 

IV. OPIEKUN SAMORZĄDU 

1. Opiekun Samorządu jest doradcą służącym swoją pracą i doświadczeniem w pracy 

Samorządu. 

2. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu. 

3. Kandydatów na funkcję Opiekuna zgłaszają uczniowie Szkoły. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ZMIANA REGULAMINU 

1. Ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, wszystkie decyzje podejmowane są 

większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania. 

2. Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczniów szkoły. 

3. Wnioski dotyczące poprawek do regulaminu SU mogą być zgłaszane przez Zarząd lub 

członków Rady. 

4. Zmiany w regulaminie SU są uchwalane większością 2/3 głosów w obecności powyżej 

połowy członków Zarządu. 


