
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 
 

§ 1. 

 

Samorząd Uczniowski jest społecznym organem działającym na terenie szkoły, w skład 

którego wchodzi ogół uczniów szkoły. 

 

§ 2. 

 

Podstawowym i najważniejszym dokumentem regulującym wszystkie aspekty działania 

samorządu  jest Regulamin Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. 

Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. 

 

§3. 

 

Struktura samorządu uczniowskiego jest dwustopniowa:  

I stopień- samorząd uczniowski- tworzą go wszyscy uczniowie szkoły. 

II stopień- samorząd klasowy- tworzą go uczniowie poszczególnych klas. 

 

§4. 

 

Organami samorządu uczniowskiego są:  

 

1. Zgromadzenie przedstawicieli klas- najwyższa władza samorządu zwoływana przez 

Uczniowską Radę Szkoły.  

  

Podczas zgromadzenia omawiane są najważniejsze sprawy związane z pracą wszystkich  

      organów samorządu , na przykład: 

a. Uchwalenie regulaminu samorządu 

b. Przedstawienie i uchwalenie głównych zamierzeń i planów pracy samorządu i 

poszczególnych jego organów.  

c. Wybór opiekuna samorządu uczniowskiego. 

 

2. Uczniowska Rada Szkoły- trzyosobowy organ wykonawczy samorządu szkolnego 

składający się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza. Członkowie 

Uczniowskiej Rady Szkoły wybierani są przez ogół uczniów szkoły w wyborach 

powszechnych, równych i w głosowaniu tajnym. Nauczyciele i Dyrektor szkoły pełnią 

rolę obserwatorów i doradców. 

 

3. Samorząd klasowy – tworzą uczniowie jednej klasy szkolnej, w którego skład wchodzi 

Gospodarz Klasy, Zastępca Gospodarza Klasy oraz Skarbnik. Samorząd klasowy jest 

wybierany przez uczniów danej klasy w wyborach powszechnych, równych i w 

głosowaniu tajnym. 

 

4. Komisja Rewizyjna – trzyosobowy organ kontrolny powoływany w kwestiach 

związanych z gromadzeniem funduszy oraz ich rozdysponowaniem. Komisja składa się z 

Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza.  

 

5. Komisje problemowe (np: naukowa, kulturalna, porządkowa) mające charakter 

pomocniczy i doradczy w ramach różnych działań podejmowanych przez poszczególne 



organy samorządu szkolnego. Każda komisja składa się z Przewodniczącego, Zastępcy 

Przewodniczącego i członków komisji.  

 

§5. 

 

Kadencja Uczniowskiej Rady Szkoły oraz samorządów klasowych trwa jeden rok. 

 

§6. 

 

Podstawowe uprawnienia samorządu uczniowskiego: 
 

1. Prawo do zajmowania stanowiska w sprawach związanych z realizacją praw i 

obowiązków ucznia, takich jak: 

  

- prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi  

  wymaganiami.  

   - prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.  

 

2. Prawo do organizacji życia szkolnego 

3. Prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej. 

4. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w 

porozumieniu z Dyrektorem szkoły.  

5. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.  

 

§7. 

 

Podstawowe zadania samorządu uczniowskiego: 

 

1. Reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec władz szkoły.  

2. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do 

nauki.  

3. Współdziałanie z Radą Pedagogiczną w rozwijaniu zainteresowań naukowych, 

kulturalnych, sportowych oraz turystyczno- krajoznawczych uczniów.  

4. Aktywizowanie uczniów do prac na rzecz klasy, szkoły oraz środowiska lokalnego. 

5. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.  

6. Organizowanie i integracja społeczności uczniowskiej.  

7. Kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły.  

 

 

 


