
 

REGULAMIN 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

w VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. WŁADYSŁAWA IV w Warszawie 

przyjęty dnia 31.01.2020 r. 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy Uczniowie Liceum. 

1.2. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego (zwany dalej Przewodniczącym), 

 Prezydium Samorządu Uczniowskiego, 

 Zgromadzenie Przewodniczących Samorządów Klasowych, 

 Organy Pomocnicze Samorządu Uczniowskiego. 

1.3. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego jest członkiem Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego i funkcjonuje jako jego nieodłączna część. 

1.4. Członkiem Prezydium Samorządu Uczniowskiego może zostać Uczeń Liceum, który w chwili 

wyborów nie uczęszcza do klasy programowo najwyższej. 

1.5. Uchwały Zgromadzenia Przewodniczących Samorządów Klasowych są podejmowane zwykłą 

większością głosów chyba, że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. 

1.6. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, członkowie Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego oraz członkowie Samorządów Klasowych nie mogą być w żaden sposób 

karani za działalność wynikającą z ich obowiązków samorządowych.  

1.7. Biurem Prezydium Samorządu Uczniowskiego jest pomieszczenie usytuowane w podziemiach 

szkoły, zwane dalej „kanciapą”. 

1.8. W „kanciapie” mogą przebywać wyłącznie członkowie Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego, Opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz osoby upoważnione przez 

Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

 

2. Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

2.1. Prezydium Samorządu Uczniowskiego musi składać się z co najmniej pięciu osób, w tym 

Przewodniczącego, jego Zastępcy oraz Skarbnika. 

2.2. Członkowie Prezydium odpowiadają za wszystkie swoje działania przed Przewodniczącym 

Samorządu Uczniowskiego, Zgromadzeniem Przewodniczących Samorządów Klasowych, 

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrekcją. 

2.3. Skarbnik Samorządu Uczniowskiego zarządza finansami Samorządu, jest zobowiązany 

do prowadzenia dokumentacji przeprowadzanych transakcji i przedstawiania raportów 

Przewodniczącemu, zaś Opiekunowi Samorządu Uczniowskiego lub Radzie Pedagogicznej 

na ich życzenie. 

2.4. Prezydium Samorządu Uczniowskiego zobowiązane jest do: 



 

a) pełnienia funkcji reprezentacyjnych, 

b) współpracy i stałego kontaktu z Opiekunem Samorządu Uczniowskiego i Dyrekcją 

szkoły, 

c) regularnego organizowania i przewodniczenia zebraniom Zgromadzenia 

Przewodniczących Samorządów Klasowych, 

d) przydzielania funkcji poszczególnym Samorządom Klasowym i nadzoru nad ich 

wykonaniem, 

e) dbania o przepływ informacji w szkole, 

f) składania sprawozdania z realizacji programu wyborczego w obecności przedstawicieli 

wszystkich klas i Opiekuna Samorządu Uczniowskiego: 

 w połowie kadencji, 

 na zakończenie kadencji, 

g) rozwiązywania na bieżąco spraw i zgłaszanych przez Uczniów problemów, 

h) organizacji Przeglądu Młodych Talentów oraz innych spotkań Tygodnia Kultury, 

i) pomocy w organizacji życia kulturalnego szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej 

lub Dyrekcji, 

j) utrzymywania porządku w „kanciapie”. 

2.5. Prezydium Samorządu Uczniowskiego ma prawo do: 

a) przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Liceum wniosków i opinii 

w sprawach dotyczących uczniów z inicjatywy własnej oraz na wniosek Rady 

Pedagogicznej lub Dyrektora, 

b) organizowania życia szkoły, z uwzględnieniem właściwych proporcji pomiędzy nauką, 

związaną z opanowaniem programu nauczania, a zainteresowaniami uczniów, 

c) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej, 

d) wyboru nauczyciela (nauczycieli), pełniącego funkcję Opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego, po uzyskaniu jego zgody, 

e) wnioskowania do Przewodniczącego Rady Pedagogicznej o zorganizowanie spotkania 

Rady Pedagogicznej i Prezydium Samorządu Uczniowskiego, 

f) dostępu do wszystkich szkolnych środków przekazu, m.in. gazetek ściennych, 

radiowęzła, wydzielonych stron w gazetach szkolnych, strony internetowej szkoły, 

g) rekomendacji gości Tygodnia Kultury jego organizatorowi. 

 

3. Samorządy Klasowe 

3.1. Samorząd Klasowy powinien składać się z co najmniej dwóch osób, w tym Przewodniczącego 

i Skarbnika. Reszta składu Samorządu Klasowego jest ustalana zgodnie z potrzebami 

formułowanymi przez Wychowawcę i Uczniów. 

3.2. Przewodniczący Samorządu Klasowego (lub osoba przez niego wyznaczona) ma obowiązek 

brać czynny udział w zebraniach Zgromadzenia Przewodniczących Samorządów Klasowych. 

3.3. Możliwa jest reelekcja członków Samorządów Klasowych. 



 

 

4. Organy Pomocnicze Samorządu Uczniowskiego 

4.1. Organem Pomocniczym Samorządu Uczniowskiego nazywa się grupę osób, która na zlecenie 

lub prośbę Prezydium zajmuję się organizacją projektu, wydarzenia. 

4.2. Skład i zadania Organu Pomocniczego ustala Prezydium w porozumieniu z Opiekunem 

Samorządu Uczniowskiego. 

4.3. Uczestnictwo w działaniach Organu Pomocniczego jest dobrowolne. 

4.4. Członkami Organu Pomocniczego mogą być osoby niebędące członkami Prezydium 

Samorządu Uczniowskiego. 

 

5. Ordynacja wyborcza 

5.1. Wybory do Samorządów Klasowych 

5.1.1. Wybory do samorządów klasowych są powszechne, bezpośrednie, równe oraz odbywają 

się w głosowaniu tajnym. 

5.1.2. Termin wyborów ustalają Uczniowie klasy w porozumieniu z Wychowawcą klasy. 

5.1.3. Kadencja Samorządu Klasowego nie może trwać dłużej niż jeden rok szkolny. 

5.2. Komisja Wyborcza 

5.2.1. Komisję Wyborczą stanowią: 

 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, 

 Opiekun Samorządu Uczniowskiego, 

 kandydaci na stanowisko Przewodniczącego, 

 maksymalnie dwie osoby, które mogą być powołane przez Przewodniczącego 

Samorządu Uczniowskiego i Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

5.2.2. Liczenie głosów odbywa się po zakończeniu głosowania. 

5.2.3. Komisja Wyborcza jest odpowiedzialna za uczciwy i spokojny przebieg głosowania 

oraz zliczania głosów. 

5.2.4. Komisja Wyborcza, po zliczeniu głosów, sporządza protokół, który powinni podpisać 

wszyscy jej członkowie. 

5.3. Wybór Prezydium Samorządu Uczniowskiego. 

5.3.1. Prezydium Samorządu Uczniowskiego jest wybierane w wyborach powszechnych, 

bezpośrednich, równych i w głosowaniu tajnym. 

5.3.2. Dopuszczalne jest ponowne kandydowanie członków ustępującego Prezydium 

Samorządu Uczniowskiego pod warunkiem, że spełniają oni wymóg z pkt 1.4. 

5.3.3. Organizatorem wyborów jest ustępujące Prezydium Samorządu Uczniowskiego. 

5.3.4. Wybory do Samorządu Uczniowskiego zarządza Przewodniczący Samorządu 

Uczniowskiego za zgodą Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 



 

5.3.5. Wybory są zarządzane nie później niż na 21 dni przed końcem kadencji Prezydium 

Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczący niezwłocznie podaje do wiadomości 

publicznej ich termin. 

5.3.6. W momencie ogłoszenia terminu wyborów Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

rozpoczyna się rejestracja Komitetów Wyborczych. Rejestracja u Opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego zostaje zakończona w 14 dniu przed dniem głosowania. Komitety mają 

prawo prowadzić kampanię wyborczą na terenie szkoły po zarejestrowaniu u Opiekuna 

Samorządu Uczniowskiego. 

5.3.7. Warunki, wymagane do zarejestrowania Komitetu Wyborczego: 

 złożenie u Opiekuna Samorządu Uczniowskiego listy członków Komitetu wraz 

z ramowym programem, uprzednio skonsultowanym z Dyrekcją i Opiekunem 

Samorządu Uczniowskiego, 

 złożenie u Opiekuna Samorządu Uczniowskiego przez wszystkich członków Komitetu 

oświadczenia potwierdzającego znajomość Regulaminu Samorządu 

Uczniowskiego, 

 złożenie u Opiekuna Samorządu Uczniowskiego przez wszystkich członków 

pisemnego oświadczenia woli kandydowania w wyborach, 

 złożenie u Opiekuna Samorządu Uczniowskiego listy z podpisami potwierdzającymi 

poparcie co najmniej 10 nauczycieli (lista oraz oświadczenia wydawane są przez 

Opiekuna Samorządu Uczniowskiego). 

5.3.8. Wybory odbywają się w ostatnim tygodniu urzędowania ustępującego Prezydium 

Samorządu Uczniowskiego. 

5.3.9. Przed wyborami powinna odbyć się debata, w której udział biorą wyłącznie kandydaci 

na stanowisko Przewodniczącego Prezydium Samorządu Uczniowskiego (jako liderzy 

Komitetów). Debata jest prowadzona przez Opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub 

przez osobę przez niego wyznaczoną. Szczegóły przebiegu debaty określa stosowny 

regulamin, podpisany przed jej rozpoczęciem przez każdego z kandydatów. 

5.3.10. Za zwycięzcę wyborów uważa się Komitet, który uzyskał największą liczbę głosów 

lub uzyskał bezwzględną większość głosów za wyborem Komitetu, jeśli do wyborów 

zgłosił się tylko jeden Komitet. 

5.3.11. Kadencja Przewodniczącego i Prezydium rozpoczyna się w dniu ogłoszenia wyników 

wyborów i trwa 365 dni (366 dni w roku przestępnym). Możliwe jest w wyjątkowych 

sytuacjach przedłużenie jej o maksymalnie 7 dni za zgodą Opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego, nie później jednak niż do 15 marca. 

5.3.12. Jeżeli w terminie określonym w pkt 5.3.6 nie zgłosił się żaden Komitet bądź z innych 

przyczyn nie doszło do powołania Prezydium Samorządu Uczniowskiego, następne 

wybory można przeprowadzić nie wcześniej niż 21 dni po wystąpieniu tej przeszkody. 

Do tego czasu urząd sprawuje poprzednie Prezydium Samorządu Uczniowskiego wraz 

z Przewodniczącym. Przewodniczący, za zgodą Opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 

ustala nowy termin wyborów i podaje go do publicznej wiadomości. 

5.3.13. W przypadku dymisji na skutek odwołania lub rezygnacji z pełnienia urzędu 

Przewodniczącego Prezydium Samorządu Uczniowskiego, wybory przeprowadzane są 

w ciągu najwyżej 21 dni. Kadencja nowo wybranego Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego trwa do czasu planowanego zakończenia kadencji ustępującego 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego.  



 

5.3.14. W przypadku rezygnacji lub dymisji jednego z członków Prezydium, Przewodniczący 

w porozumieniu z Opiekunem Samorządu Uczniowskiego ma prawo ponownie 

obsadzić jego stanowisko. 

5.3.15. Dymisja lub rezygnacja Przewodniczącego Prezydium Samorządu Uczniowskiego jest 

równoznaczna z rezygnacją całego Prezydium Samorządu Uczniowskiego. 

5.3.16. Referendum w sprawie odwołania z urzędu Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

przeprowadza się na wniosek grupy co najmniej 50 uczniów lub Opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego. 

5.3.17. Odwołanie z urzędu Przewodniczącego i Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

następuje, gdy w referendum ⅔ głosów będą stanowić głosy „za” przy frekwencji 

wynoszącej minimum 30% uprawnionych do głosowania. 

5.3.18. Referendum w sprawie odwołania Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

przeprowadza komisja powołana przez Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

5.3.19. W uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego może zmienić skład swego Prezydium po uprzednim powiadomieniu 

o tym Zgromadzenia Przewodniczących Samorządów Klasowych. 

5.3.20. W uzasadnionych przypadkach, Zgromadzenie Przewodniczących Samorządów 

Klasowych może odwołać jednego z członków Prezydium większością ⅔ ważnych 

głosów w głosowaniu tajnym. Przewodniczący Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

może zostać odwołany tylko w referendum razem z całym Prezydium. 

 

6. Finanse Samorządu Uczniowskiego 

6.1. Finansami Samorządu Uczniowskiego zarządza Skarbnik. 

6.2. Ustępujące Prezydium Samorządu Uczniowskiego ma obowiązek przekazać nowemu 

Prezydium wszystkie środki finansowe wraz z dokumentacją. Dokumentację przechowuje się 

przez okres 1 roku od jej przekazania. 

6.3. W przypadku nieudokumentowanych przychodów lub wydatków, odpowiedzialność za nie 

ciąży na Skarbniku. 

6.4. Samorząd ma prawo pozyskiwać środki finansowe w celu wzmocnienia swojego budżetu, 

może także pozyskiwać sponsorów dla organizowanych przez siebie wydarzeń. Ma również 

prawo do składania wniosków o dofinansowanie do Rady Rodziców. 

 

7. Nieprzestrzeganie regulaminu 

7.1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez Przewodniczącego lub Prezydium 

Samorządu Uczniowskiego, Opiekun Samorządu Uczniowskiego może podjąć decyzję o 

przeprowadzeniu rozmowy dyscyplinującej. Jeśli sytuacja będzie się powtarzać, Opiekun 

Samorządu Uczniowskiego ma prawo zarządzić referendum w sprawie odwołania 

Prezydium. 

7.2. W przypadku powtarzających się nieobecności któregoś z Przedstawicieli Samorządów 

Klasowych na zebraniach Zgromadzenia Przewodniczących Samorządów Klasowych, 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego ma prawo wykluczyć Przedstawiciela z prac 

Samorządu Uczniowskiego i wszystkich działań z nim związanych. Klasa ma obowiązek 

wyznaczyć nowego przedstawiciela do Zgromadzenia.  


