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SAMORZĄD UCZNIWSKI 

USPOŁECZNIA 

DAJE DOBRY PRZYKŁAD  

UCZY SAMORZĄDNOŚCI  

ORGANIZUJĘ ROZRYWKĘ 

DZIAŁA NA RZECZ ŚRODOWISKA SZKOLNEGO 

JEST AKTYWNY. 

 

 

 

“Samorząd to jest właściwie praca 

organizowana po to, aby jednakowo dobrze 

działo się wszystkim, którzy razem uczą się, 

działają... ,żeby jeden drugiego nie krzywdził, 

nie przeszkadzał, nie dokuczał” 

-Janusz Korczak 

 



   
 

   
 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 

 

§ 1 

W Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym działa Samorząd Uczniowski zwany 

dalej Samorządem 

§2 

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły 

§3 

Samorząd działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 

roku  

§4 

Regulamin Samorządu jest zgodny ze Statutem Szkoły. 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

Rozdział II 

CELE ZADANIA I PRAWA 
§5 

Celami działania Samorządu są: 

 

1. Rozwijanie samorządności. 

2. Uczenie demokratycznych form współżycia: tolerancji, współdziałania, wzajemnego 

wspierania się, przyjmowania odpowiedzialności za jednostkę i grupę. 

3. Inspirowanie uczniów do aktywności i kreatywności. 

4. Wzmacnianie poczucia identyfikacji ze szkołą i współodpowiedzialności za jej losy. 

 

§6 

 

Zadania Samorządu realizowane są w czterech obszarach: 

 

1. Działalność statutowa. 

2. Działalność charytatywna. 

3. Działalność kulturalna i edukacyjna. 

4. Rozwijanie inicjatyw uczniowskich. 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Zadania: 

 

1. Dbanie o dobre imię i honor szkoły-pielęgnowanie tradycji i ceremoniału. 

2. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym i szerszym. 

3. Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania 

obowiązków szkolnych. 

4. Współdziałanie z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców- 

przedstawianie opinii i potrzeb w celu zapewnienia uczniom należytych warunków 

do nauki i wypoczynku. 

5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów z trudnościami w nauce. 

6. Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym. 

7. Redagowanie materiałów zamieszczanych w gablotach i komunikatów do gazetki 

szkolnej “Latawiec” z informacjami o pracy Samorządu. 

8. Realizowanie przedsięwzięć wynikających z bieżących potrzeb. 

 

 

 

 

§7 

Prawa:    

Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej lub Radzie 

Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach w szczególności dotyczących w liceum 

podstawowych praw ucznia takich jak:  

1. prawo do zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania  

i przedmiotowymi systemami oceniania; 

2. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającym zachowanie właściwych 

proporcji między zajęciami obowiązkowymi a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych potrzeb i zainteresowań; 

3. prawo do jawniej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

5. prawo do uczestniczenia w działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami organizacyjnymi liceum; 

6. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funcie opiekuna Samorządu; 

7. prawo do wyboru Rzecznika Praw Ucznia. 

 

 



   
 

   
 

 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
§8 

Organami Samorządu są: 

        1. Przewodniczący. 

        2. Rada Samorządu. 

        3. Sekcje Samorządu. 

§9 

W Skład Rady Samorządu wchodzą: 

    1.Przewodniczący 

    2. Zastępca Przewodniczącego 

    3.  Sekretarz 

    4. Skarbnik 

    5. Samorządy Oddziałów 

 

§10 

 

W szkole działają: 

    1.Sekcja nagłośnieniowa 

    2. Sekcja redakcyjna. 

Dopuszcza się możliwość powołania innej grupy zadaniowej bądź sekcji, jeżeli wynika to 

z bieżących potrzeb i taki wniosek zgłasza przewodniczący bądź Rada Samorządu. 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

§11 

Do kompetencji Przewodniczącego Samorządu należy: 

1. Reprezentowanie Samorządu wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady rodziców. 

2. Kierowanie pracą Samorządu i Rady Samorządu. 

3. Organizowanie i nadzorowanie współpracy z samorządami oddziałów i organizacjami 

działającymi na terenie szkoły. 

4. Organizowanie zebrań Rady Samorządu w zależności od potrzeb (nie rzadziej niż 1 raz 

w miesiącu). 

5. Udział w opracowaniu rocznego planu pracy Samorządu i dbanie o terminową 

realizację zawartych w nich zadań. 

§12 

 

Do kompetencji Rady Samorządu należy: 

1. Dbanie o terminową realizację planu pracy Samorządu. 

2. Pomoc w przygotowaniu imprez i przebiegu uroczystości szkolnych. 

3. Występowanie z wnioskami do Dyrektora szkoły, Rady pedagogicznej, Rady 

Rodziców w ramach sowich kompetencji. 

4. Rozwiązywanie spraw spornych uczniów. 

5. Organizowanie wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 

6. Wybór opiekunów Samorządu. 

7. Wybór Rzecznika Praw Ucznia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

ROZDZIAŁ IV  

ZASADY I TRYB WYBORÓW 

PRZEWODNICZĄCEGO I RADY SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO 

 
§13 

Kadencja Przewodniczącego i Rady Samorządu trwa I rok.  

 

 

§14 

 

1. Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego przeprowadza się w każdym 

roku szkolnym w terminie jak najkrótszym po ślubowaniu uczniów klasy pierwszej 

(nie później niż do 15 listopada). 

2. Wybory poprzedzone są kampania wyborczą trwającą minimum jeden tydzień 

podczas której kandydaci mają prawa zaprezentowania własnego programu. 

3. W wyborach na stanowisko Przewodniczącego może kandydować każdy uczeń klasy 

II, który uzyskał bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania i nie ma problemów  

z nauką. 

4. Wybory Przewodniczącego są tajne. Biorą w nich udział wszyscy uczniowie szkoły. 

5. Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał największą ilość głosów. 

6. Akcję wyborczą przeprowadza Rada Samorządu. 

7. Karty do głosowania przygotowują Przewodniczący i Sekretarz. 

8. Członków komisji wyborczej i skrutacyjnej wskazuje opiekun Samorządu. 

9. Nowo wybrany Przewodniczący decyduję o składzie  Rady Samorządu- wybiera 

zastępcę, sekretarza i skarbnika spośród uczniów, którzy zadeklarowali swoją 

gotowość do aktywnej pracy w środowisku szkolnym.  

10. Składy samorządów oddziałów są wybierane w sposób demokratyczny przez uczniów 

każdego oddziału. 

 

 

 



   
 

   
 

 

ROZDZIAŁ V 

OPIEKUN SAMORZĄDU-TRYB WYBORU  

I ZADANIA 

 
§15 

 

1. Samorząd ma dwóch opiekunów - nauczyciela i wychowawcę internatu.  

2. Wyboru opiekunów dokonuje Rada Samorządu. 

3. Warunkiem wyboru kandydata jest wyrażenie przez niego zgody na pełnienie funkcji 

opiekuna. 

4. Kandydat wskazany przez uczniów musi uzyskać zgodę Dyrektora Szkoły. 

5. Opiekun Samorządu Uczniowskiego w uzasadnionych przypadkach może 

zrezygnować z pełnionej funkcji. Na jego miejsce w ustalanym trybie powołuję się 

nowego opiekuna 

 

§16 

 

Zadania opiekunów Samorządu: 

1. Czuwanie nad całokształtem prac Samorządu. 

2. Pośredniczenie między uczniami a Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców. 

3. Doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich. 

4. Inspirowanie i zachęcanie uczniów do aktywności. 

5. Pośredniczenie w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach. 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

ROZDZIAŁ VI  

DOKUMENTACJA SAMORZĄDU 
§17 

 

Samorząd prowadzi następującą dokumentację: 

1.Regulamin Samorządu 

2.Roczne Plany Pracy 

3. Sprawozdania z działalności Samorządu. 

ROZDZIAŁ VII 

PRZEPISY KOŃCOWE 
§18 

 

Rada Samorządu może dokonać zmian w Regulaminie poprzez głosowanie. 

§19 

 

W sprawach nie uregulowanych mniejszym Regulaminem a dotyczących Samorządu 

decyduje Dyrektor szkoły w porozumieniu z opiekunami Samorządu. 

§20 

Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców 

powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. 

 

 

Regulamin opracowała Rada Samorządu 

 

 

 

 


