
Regulamin Samorządu uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi 
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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH 
 

Uchwalono na podst. art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 
 

§ 1 
1. Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 

Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach. 
2. Władzami Samorządu uczniowskiego są: 

a. na szczeblu klas - Samorządy klasowe, 
b. na szczeblu szkoły - Zarząd Samorządu uczniowskiego, 
c. na szczeblu szkoły - Rada Samorządu uczniowskiego. 

3. Wybory do Samorządów klasowych odbywają się na pierwszych zajęciach z wychowawcą w nowym 
roku szkolnym. 

4. Samorządy klasowe składają się z trzech uczniów klasy. 
5. Zarząd Samorządu uczniowskiego składa się z: 

a. przewodniczącego, 
b. zastępcy przewodniczącego, 
c. skarbnika, 
d. sekretarza. 

6. Kandydatem do Zarządu Samorządu uczniowskiego może być każdy uczeń szkoły, który wyraził chęć 
kandydowania, w terminie wyznaczonym przez opiekuna samorządu uczniowskiego. 

7. Członkowie Zarządu Samorządu uczniowskiego wybierani są przez ogół uczniów w głosowaniu 
tajnym, równym, bezpośrednim i powszechnym. 

8. Wybory do Zarządu Samorządu uczniowskiego odbywają się w październiku, w dniu wyznaczonym 
przez Opiekuna Samorządu uczniowskiego oraz przez członków dotychczasowego Zarządu 
Samorządu uczniowskiego. 

9. Wybory przeprowadzane są pod nadzorem Opiekuna Samorządu uczniowskiego. 
10. Do Zarządu Samorządu uczniowskiego wchodzi czterech kandydatów, którzy uzyskali największa 

liczbę głosów. 
11. Kandydat do Zarządu Samorządu uczniowskiego, który uzyskał największą liczbę głosów zostaje 

przewodniczącym. 
12. Pozostali członkowie Zarządu Samorządu uczniowskiego ustalają między sobą, jakie stanowiska 

obejmują. 
13. Kadencja Zarządu Samorządu uczniowskiego trwa rok. 
14. Przewodniczący, z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji. 
15. Dymisję przewodniczącego przyjmuje Dyrektor szkoły. 
16. W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego Zarządu Samorządu uczniowskiego przed 

upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego. 
17. Wybory na nowego przewodniczącego organizowane są w terminie do 14 dni od dnia przyjęcia 

dymisji. 
18. Członka Zarządu Samorządu uczniowskiego można odwołać, jeżeli narusza regulamin Samorządu 

uczniowskiego lub nie bierze udziału w jego  pracach. 
19. Samorząd uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania w zakresie 

wolontariatu.  
20. Samorząd uczniowski na zebraniach reprezentowany jest przez Radę Samorządu uczniowskiego 

składającą się z przewodniczących klas oraz Zarządu Samorządu uczniowskiego.  
21. W roku szkolnym 2020/2021 wybory do Zarządu Samorządu uczniowskiego odbędą się w grudniu 

2020r.  
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§2 
1. Samorząd uczniowski ma prawo przedstawić Radzie rodziców, Radzie pedagogicznej oraz 

Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących 
realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem oraz stawianymi 
wymaganiami; 

b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
c. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 
d. prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 
e. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 
Dyrektorem; 

f. prawo wyboru nauczyciela pełniącego obowiązki Opiekuna Samorządu uczniowskiego. 
2. Kompetencje stanowiące Samorządu uczniowskiego; 

a. uchwalanie regulaminu Samorządu uczniowskiego; 
b. przedstawienie sporządzonych przez Samorząd uczniowski wniosków o przyznanie uczniom 

stypendium Prezesa rady ministrów. 
3. Kompetencje opiniodawcze Samorządu uczniowskiego: 

a. opiniowanie w sprawie wyznaczenia na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału 
od 2 do 3 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, 

b. opiniowanie programu wychowawczo – profilaktycznego  szkoły, 
c. opiniowanie wniosku Dyrektora o skreślenie ucznia z listy uczniów, 
d. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
e. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych innych niż 

określonych w §5 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1603) 

f. wnioskowanie  o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie 
szkoły jednolitego stroju, 

g. opinia w sprawie wniosku Dyrektora szkoły o wprowadzenie obowiązku noszenia przez 
uczniów na terenie szkoły  jednolitego stroju, 

h. opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju. 
 

§3 
1. Opiekuna Samorządu uczniowskiego wybiera Rada Samorządu uczniowskiego. 
2. Opiekun pełni funkcję doradczą Samorządu uczniowskiego. 
3. Opiekun Samorządu uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora (bez prawa głosu) obrad 

Zarządu i koordynatora działalności Samorządu uczniowskiego. 
4. Opiekun Samorządu uczniowskiego w uzasadnionych przypadkach może podać się do dymisji. 
5. Kadencja Opiekuna Samorządu uczniowskiego trwa rok. 

 
§4 

1. Wszystkie decyzje Zarządu Samorządu uczniowskiego, Samorządów klasowych i Rady Samorządu 
uczniowskiego podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy ich składu. 

2. W zebraniach Rady Samorządu uczniowskiego pod nieobecność przewodniczego klasy może wziąć 
udział zastępca przewodniczącego klasy. 

3. W razie przejścia szkoły w tryb nauczania zdalnego lub hybrydowego spotkania Zarządu, Rady 
Samorządu uczniowskiego mogą odbywać się przy użyciu platformy MS Teams. 

4. Zebrania Rady Samorządu uczniowskiego są protokołowane. Wzór protokołu zebrania stanowi 
załącznik nr 1. 
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5. W zebraniach Rady Samorządu uczniowskiego może brać udział Opiekun Samorządu uczniowskiego, 
Dyrektor szkoły lub inny zaproszona osoba.  

 
 

 
 
 

                                                                            podpis dyrektora szkoły 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Regulamin Samorządu uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi 
 im. C. K. Norwida w Tychach                                                                                                                                                 od 30.11.2020r. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu uczniowskiego 

 
 

Protokół nr .../20.../20...  
z zebrania Samorządu Uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi 
 im. C. K. Norwida w Tychach przeprowadzonego dnia ......w sali nr ..../na platformie MS TEAMS  

Protokolant…………………………………………. 
Obecnych…..    

 
 
Porządek zebrania: 

1. Powitanie i przedstawienie porządku. 
2. Wybór ..... 
3. Zaopiniowanie .... 
4. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski. 

 
1. Powitanie. 
... 
 
2. Wybór .... 
... 
 
3. Zaopiniowanie  
... 
 
4. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski. 

• ... 
 
 
 
protokół zawiera ..... ponumerowanych stron 
 
 
 
 
Podpis protokolanta......................................... ..................................................................................................                                                             
 
 
Podpis przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego................................................................................... 
 
 
podpis opiekuna Samorządu Uczniowskiego.................................................................................................. 
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LISTA OBECNOŚCI NA ZEBRANIU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W DNIU .... 
 

Lp. klasa Nazwisko i imię podpis 

1 1A   

2 1B   

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

 opiekun   

 dyrektor   

 inni   

 


