
 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU 

z dnia 23 października 2019 roku 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne. 

§1 Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły VI L.O. im. Janusza Korczaka w      

Sosnowcu. 

 

§2 Samorząd uczniowski, działający w VI L.O. im. Janusza Korczaka w Sosnowcu zwany dalej „SU”, 

działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), 

Statutu VI L.O. im. Janusza Korczaka w Sosnowcu oraz niniejszego Regulaminu. 

  

§3 Regulamin SU jest jawny oraz znajduje się na stronie internetowej szkoły. 

 

§4 Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, administracja szkoły oraz uczniowie mają prawo 

do informacji na temat protokołów z zebrań SU, planu działania SU i innych dokumentów (dot. SU). 

 

 

Rozdział II 
Organy SU – Cele, Kompetencje, Zadania, Struktura. 

§5 Do wybieranych organów SU należą:  

 

 1. Rada Samorządów Klasowych – zwana dalej „RSK”. 

 

 2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – zwany dalej „Przewodniczącym SU”.  

 

 3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego – zwany dalej „ZSU”. 

 

 4. Opiekun Samorządu Uczniowskiego – zwany dalej „Opiekunem SU”. 

 

 5. Szkolna Komisja Wyborcza – zwana dalej „SKW”. 

 

§6 Rada Samorządów Klasowych: 

 

1. RSK tworzą Samorządy Klasowe wybierane przez uczniów każdej klasy (Przewodniczący 

klasy wraz z funkcyjnymi).  

 

2. Na zebraniu RSK powinna być minimalnie jedna osoba reprezentująca klasę (z trójek 

klasowych). 

 

3. W przypadku nieobecności każdego z przedstawicieli, ZSU jest zobowiązany do 

przekazania informacji o przebiegu zebrania. 

 

§7 Do celów i zadań RSK należy: 



1. Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania 

wspólnych decyzji w sprawach szkoły. 

 

2. Zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie 

własnych pomysłów dla wspólnego dobra. 

 

3. Promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 

organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności charytatywnej, kulturalnej, 

oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole. 

 

4. Wybór SKW. 

 

5. Stosowanie się w swojej działalności do wytycznych ZSU. 

 

6. Troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy RSU. 

 

§8 Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:  

 

1. Współpraca z ZSU i Opiekunami SU. 

 

2. Opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw ZSU. 

 

3. Zgłaszanie propozycji działań dla ZSU. 

 

4. Obrady RSK zwoływane są przez Przewodniczącego SU, ZSU, przez Opiekuna SU lub na 

żądanie co najmniej połowy członków RSK. 

 

§9 Do kompetencji Zarządu SU należy:  

 

 1. Uchwalanie Regulaminu SU (zgodnego ze statutem szkoły i obowiązującymi 

 przepisami). 

 

 2. Samodzielne ustalania w regulaminie zasad wyboru i działania organów SU. 

 

 3. Wybór dwóch Opiekunów. 

 

 4. Przedstawianie opinii i wniosków do Dyrektora, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej 

 we wszystkich sprawach szkoły. 

 

 5. Reprezentowanie uczniów w realizacji ich prawa: 

 

 a) do wydawania gazetki szkolnej. 

 

 b) o programie nauczania. 

 

  c) do umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 

 



 d) do organizacji życia szkolnego. 

 

 e) do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej. 

 

 f) do przedstawiania wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły. 

 

 e) o wnioskowanie w celu dokonania zmian w statucie szkoły. 

 

§10 Cele i zadania Przewodniczącego SU  

  

 1.    Przewodniczenie i zwoływanie spotkań RSK i ZSU. 

 

 2.    Reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, 

 Rady Rodziców, Organów Samorządowych, Samorządów innych szkół. 

 

4. Ustalenie wraz z ZSU po zasięgnięciu opinii RSU planu pracy SU i troska o jego 

wykonanie. 

 

5.  Dbałość o atmosferę współpracy podczas spotkań ZSU i RSK. 

  

6.  Przygotowanie sprawozdania z działalności SU co najmniej raz na zakończenie roku 

szkolnego. 

 

Rozdział III 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

 

§11 Opiekę nad pracą RSK, ZSU, Przewodniczącego oraz SKW sprawują Opiekunowie wybierani 

przez ZSU na pierwszym spotkaniu. 

 

§12 Opiekunowie wspomagają jego działalność poprzez: 

1. Wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych. 

 

2. Inspirowanie oraz motywowanie uczniów do działania. 

 

3. Pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną. 

 

4. Usprawiedliwianie nieobecności na lekcji, w przypadku zebrań lub spotkań  

RSK, ZSU, Przewodniczącego lub SKW. 

 

 

Rozdział IV 

Ordynacja wyborcza do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 

 

§13 Zasady ogólne: 



 

1. RSU na pierwszym zebraniu w roku szkolnym powołuje ze swojego składu SKW. 

 

2. W skład SKW wchodzi od 4 do 7 osób. 

 

3. Dopuszcza się powołanie w skład SKW osób spoza RSK, czyli uczniów szkoły. 

 

4. Dniem wyborów jest dzień nauki szkolnej, w pierwszym lub drugim tygodniu 

października wyznaczony przez SKW w porozumieniu z Dyrekcją szkoły. 

 

5. Wyboru Przewodniczącego i Zarządu dokonują uczniowie szkoły. 

 

6. Wybory są tajne i powszechne. 

 

7. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos. 

 

8. Kadencja Przewodniczącego trwa jeden rok. 

 

9. Kadencja Przewodniczącego może być przedłużona na następne lata. Przedłużenie może 

nastąpić na wniosek Opiekunów po uzyskaniu zgody Przewodniczącego i uzyskaniu 

większości bezwzględnej w tajnym głosowaniu RSU. 

 

§14 Zadania SKW: 

 

1. Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem kampanii wyborczej, w tym ustalania jej 

zasad, długości trwania, terminów wieców wyborczych itp.  

 

2. Prowadzenie działań organizacyjnych związanych z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem wyborów. 

 

3. Sporządzenie kart do głosowania. 

 

4. Przeprowadzenie wyborów w szkole, ustalenie wyników wyborów i podanie ich 

do wiadomości publicznej. 

 

5. Rozpatrywanie skarg wyborczych. 

 

§15 Zasady wyboru Przewodniczącego i ZSU: 

 

1. Osoba, która uzyska najwięcej głosów zostaje Przewodniczącym SU. 

 

2. Pozostałe nie więcej niż 5 osób (zgodnie z ilością uzyskanych głosów), wchodzą w 

skład ZSU. 

 

 



3. W przypadku uzyskania tej samej (największej) liczby głosów, wyboru spośród 

kandydatów dokonuje RSU pod nadzorem SKW. 

 

4. W skład ZSU wchodzi co najmniej 5 osób (wraz z Przewodniczącym) i nie więcej 

niż 6 osób (wraz z Przewodniczącym). 

 

5. W przypadku za małej ilości osób wchodzących w skład ZSU, RSU wybiera 

spośród swoich członków brakujący skład. 

 

6. ZSU wybiera spośród swoich członków wiceprzewodniczących i innych 

funkcyjnych. 

 

7. Wybrany może zostać minimalnie 1 wiceprzewodniczący, a maksymalnie 2 

wiceprzewodniczących. Wybór funkcyjnych nie jest obowiązkowy i należy do 

Przewodniczącego. 

 

8. Istnieje możliwość wejścia w skład ZSU osób spoza listy wyborczej. Decyduje o 

tym Przewodniczący SU. 

 

Rozdział V 
Postanowienia końcowe. 

 

§16 Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem głosowania ZSU za przyjęciem Regulaminu. 

 

§17 Zmian w Regulaminie może dokonać ZSU wraz z tajnym głosowaniem za przyjęciem 

nowelizacji lub korekty. Zmiana następuje po uzyskaniu bezwzględnej większości głosów. 

 

 


