
Regulamin 

Samorządu Uczniowskiego 

I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Rodziny 

w Siedlcach 

 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Regulamin opracowany został w oparciu o art. 23 statutu I Katolickiego Liceum 

Ogólnokształcącego w Siedlcach. 

2. Regulamin zawiera: 

a) opis struktury Samorządu Uczniowskiego, 

b) cele i zadania Samorządu Uczniowskiego, 

c) uprawnienia Samorządu Uczniowskiego, 

d) zasady wybierania i działania organów Samorządu, 

e) obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego i sposób jego powoływania, 

f) postanowienia końcowe. 

II. Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego 

1. Samorząd Uczniowski tworzy cała społeczność uczniowska. 

2. Poprzez działania Samorządu Uczniowskiego uczniowie mają możliwość czynnego i 

dojrzałego uczestnictwa w życiu szkoły. Realizowane jest to przez; 

a) rozwijanie demokratycznych form współżycia , wzajemnego wspierania się, 

odpowiedzialności za jednostkę i grupę. 

b) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do aktywności 

społecznej i samodyscypliny uczniów. 

3. Zadania Samorządu Uczniowskiego to: 

a) mobilizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego wypełniania obowiązków 

szkolnych, 

b) realizowanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły, 

c) reprezentowanie interesów społeczności uczniowskiej, 

d) współudział w organizowaniu zajęć kulturalnych, rozrywkowych, mobilizowanie do 

aktywności społecznej, 

e) organizowanie pomocy koleżeńskiej, 

f) pomaganie w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami i zgłaszanie ich poprzez 

opiekuna samorządu Dyrekcji Szkoły. 



g) godne reprezentowanie szkoły. 

III. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego 

1. Udział w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych dotyczących społeczności 

uczniowskiej. 

2. Udział przedstawicieli w niektórych posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących 

spraw wychowawczych i opiekuńczych za zgodą rady pedagogicznej i lub na jej wniosek. 

IV. Zasady wybierania i działania organów samorządu 

Samorząd klasowy 

1. Samorząd klasowy składa się z ; 

a) przewodniczącego, 

b) zastępcy przewodniczącego, 

c) sekretarza. 

2. Sposób wybierania samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas 

wraz z wychowawcami. 

3. Do zadań samorządu klasowego należy: 

a) dbanie o interesy ucznia na szczeblu klasowym, 

b) reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych, 

c) udział w pracach Samorządu Szkolnego, 

d) informowanie klasy o pracach Samorządu, 

Samorząd Uczniowski 

4. Samorząd Uczniowski: 

a) Rada Samorządu składa sie z uczniów wybieranych w wyborach tajnych, 

bezpośrednich i równych. 

b) w skład samorządu wchodzą: 

- przewodniczący, 

- zastępca, 

- sekretarz 

- przedstawiciele sekcji, jeżeli sekcje te zostaną powołane. 

5. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok. 

6. Członkami mogą być uczniowie klas I-III  

7. Funkcje przewodniczącego i zastępcy mogą pełnić jedynie uczniowie klas II. 

8. Do Rady Samorządu nie mogą kandydować uczniowie, którzy zostali ukarani naganą 

Wychowawcy lub Dyrektora Szkoły. 

9. Przewodniczący rady koordynuje prace rady i reprezentuje samorząd wobec władz 



szkoły i na zewnątrz szkoły. 

10. Samorząd obraduje na zebraniach zwoływanych przez opiekuna lub przewodniczącego 

samorządu. 

11. Odwołanie członka samorządu uczniowskiego następuje, gdy narusza regulamin lub 

nie bierze udziału w pracach samorządu. 

12. Odwołanie rozpatruje się poprzez głosowanie tajne, równe i bezpośrednie 

przedstawicieli samorządów klasowych. 

13. Na miejsce odwołanego członka rady powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach 

uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie jest w radzie samorządu uczniowskiego lub 

osobę zgłoszoną i zaakceptowaną przez samorządy klasowe. 

V. Obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego i sposób jego powoływania 

Do obowiązków opiekuna Samorządu Uczniowskiego należą: 

1. Pomoc w realizacji zadań wymagających udziału nauczycieli i dyrekcji. 

2. Zapewnienie z upoważnienia Dyrekcji niezbędnych warunków organizacyjnych do 

działalności młodzieży. 

3. Kontrola nad prawidłowym działaniem samorządu. 

4. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej w sprawach uczniowskich. 

Opiekuna Samorządu powołuje Dyrektor Szkoły. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Dokumentację samorządu Uczniowskiego tworzą: 

a) regulamin Samorządu, 

b) roczne plany pracy 

c) rozliczenia finansowe, 

d) semestralne i roczne sprawozdania z działalności. 

2. Zmiany w zapisach regulaminu mogą wnosić: 

a) Samorząd Szkolny, 

b) Opiekun Samorządu, 

c) Dyrektor Szkoły 

3. Niniejszy Regulamin stosuje się łącznie ze Statutem Szkoły od dnia uchwalenia. 

 

 

 

Siedlce, 28.08.2014 


