
Regulamin Samorządu Uczniowskiego  

II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie   

 

Na podstawie 

Ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r.  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późniejszymi zmianami) 

 oraz § 10 Statutu Szkoły  

 

Rozdział I  

Przepisy ogólne  

 

§ 1  

 

1. Regulamin określa zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego. 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

3. Uczniowie każdego oddziału klasowego wybierają w każdym roku szkolnym samorząd klasowy, 

w skład którego wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz skarbnik. 

4. Przewodniczący, zastępcy przewodniczących oraz skarbnicy wszystkich oddziałów tworzą Radę 

Samorządu Uczniowskiego. 

5. Symbolem Samorządu Uczniowskiego jest Regiment. 

 

§ 2  

 

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1) Zarząd Samorządu Uczniowskiego, 

2) Rada Samorządu Uczniowskiego. 

2. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

 

Rozdział II  

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego  

 

§ 3  

 

1. Do kompetencji Zarządu Samorządu Uczniowskiego należy: 

1)  koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich, 



2)  identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby, 

3)  przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wniosków, 

opinii, sugestii członków Samorządu Uczniowskiego, 

4)  zbieranie bieżącej dokumentacji Samorządu Uczniowskiego. 

 

2. Do obowiązków członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego należy: 

1)  uczestnictwo w pracach Zarządu Samorządu Uczniowskiego i realizacja celów Samorządu   

Uczniowskiego, 

2)  stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrektora Szkoły, 

3)  uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów, 

4)  włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu Samorządu Uczniowskiego, 

5)  reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego wobec organów szkolnych. 

 

§ 4 

 

3. W skład Zarząd Samorządu Uczniowskiego wchodzą: 

1) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, 

2) Wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego, 

3) Sekretarz Samorządu Uczniowskiego, 

4) Zarządca finansów Samorządu Uczniowskiego 

4. Na czele Zarządu stoi Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wybierany w wyborach 

powszechnych przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  

w Cieszynie.  

5. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

1) kieruje i koordynuje pracą Samorządu Uczniowskiego, 

2) reprezentuje Samorząd Uczniowski wobec Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców oraz innych organizacji, 

3) zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz Rady 

Samorządu Uczniowskiego, 

4) współpracuje z Dyrektorem Szkoły, nauczycielami, opiekunem Samorządu Uczniowskiego  

i pedagogiem szkolnym, 

5) przydziela zadania w ramach podejmowanych działań. 

6) reprezentuje społeczność szkolną na uroczystościach. 



6. Wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego pełni obowiązki Przewodniczącego Samorządu  

Uczniowskiego w razie jego nieobecności oraz realizuje zadania powierzone mu przez 

Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 

7. Zarządca finansów Samorządu Uczniowskiego: 

1) gromadzi środki finansowe, 

2) corocznie przedstawia sprawozdanie finansowe Zarządowi Samorządu Uczniowskiego oraz 

Radzie Samorządu Uczniowskiego. 

8. Sekretarz Samorządu Uczniowskiego: 

1)  prowadzi dokumentację z zebrań Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Samorządu 

Uczniowskiego. 

2) corocznie przedstawia sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Radzie 

Samorządu Uczniowskiego. 

9. Podejmowanie decyzji: 

1) Organy Samorządu Uczniowskiego podejmują decyzje większością głosów w obecności co 

najmniej połowy członków. 

2) Decyzje Rady Samorządu Uczniowskiego oraz Zarządu Samorządu Uczniowskiego mogą 

być uchylone przez Dyrektora Szkoły, jeśli są sprzeczne z prawem lub Statutem Szkoły. 

 

§ 5  

 

10. Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego zwoływane są w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż 

raz na dwa miesiące, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. 

11. Zebrania Rady SU mogą być zwoływane przez: 

1) Dyrektora szkoły, 

2) Przewodniczącego SU, 

3) Opiekuna SU, 

4) na wniosek 10 członków Radu SU. 

12. W zebraniach Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Samorządu Uczniowskiego może 

brać udział Dyrektor Szkoły, wicedyrektor lub przedstawiciel Rady Pedagogicznej, po uprzednim 

powiadomieniu Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

 

 

 



 § 6 

 

13. Do zadań Rady Samorządu Uczniowskiego należy:  

1) podejmowanie uchwał, wnioskowanie do organów Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły,  

w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, 

2) wydawanie opinii w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów, 

3) uchwalanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, 

4) pomoc w przygotowywaniu i przeprowadzaniu imprez oraz uroczystości szkolnych, 

5) wybór nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 

 

 § 7 

 

14. Do zadań samorządu klasowego należy:  

1) ochrona interesów uczniów na szczeblu klasowym, 

2) reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych, 

3) występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych, 

4) informowanie uczniów o postanowieniach i pracach Rady Samorządu Uczniowskiego, 

5) zgłaszanie Komisji Wyborczej kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego, 

6) realizowanie zadań nałożonych przez klasę, Zarząd Samorządu Uczniowskiego lub Radę 

Samorządu Uczniowskiego. 

7) uczestnictwo w zebraniach Rady Samorządu Uczniowskiego. 

8) prowadzenie dokumentacji klasowej, w tym Skarbnik klasowy jest zobowiązany do 

prowadzenia dokumentacji zbiórek klasowych. 

 

Rozdział III 

Uczniowska Komisja Wyborcza 

§ 8 

 

1. Nad przebiegiem wyborów, organizowanych w szkole, czuwa Uczniowska Komisja 

Wyborcza wyłoniona na zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego. 

2. W skład Uczniowskiej Komisji Wyborczej wchodzi czterech członków Rady Samorządu 

Uczniowskiego, którzy nie kandydują w wyborach, oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego, 

jako przewodniczący Komisji Wyborczej. 



3. Uczniowska Komisja Wyborcza prowadzi sprawozdanie z przebiegu przeprowadzonych 

wyborów, które składa Opiekunowi Samorządu Uczniowskiego oraz Sekretarzowi 

Samorządu Uczniowskiego. 

4. Wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego mogą odbyć się w formie zdalnej, 

po większościowym przegłosowaniu wniosku przez Radę Samorządu Uczniowskiego. 

Wybory wtedy przeprowadzane są na platformie używanej przez szkołę podczas zdalnego 

nauczania. uprzednio zatwierdzonej przez Dyrektora Szkoły 

5. Wybory odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu, o którym mowa            w 

Rozdziale IV § 8 pkt. 3 

6. Uczniowska Komisja Wyborcza przygotowuje listy wyborców oraz koperty z głosami         w 

oparciu o aktualną listę uczniów szkoły uprawnionych do głosowania. Na liście znajdują się: 

imię, nazwisko, miejsce na odręczny podpis. 

7. Przed rozpoczęciem wyborów Komisja Wyborcza drukuje karty do głosowania w liczbie 

odpowiadającej liczbie uczniów szkoły. Każda karta do głosowania powinna być opatrzona 

pieczęcią Samorządu Uczniowskiego lub Szkoły. 

8. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności alfabetycznej. 

 

§ 9 

 

1. Liczenie głosów odbywa się według poniższej procedury 

2. Po zakończeniu głosowania członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej otwierają urnę      z 

głosami i dokonują przeliczenia znajdujących się w niej kart do głosowania. 

3. Liczbę kart do głosowania porównuje się z liczbą podpisów złożonych na liście wyborców. 

Jeśli obie liczby zgadzają się, można przejść do liczenia głosów oddanych na poszczególnych 

kandydatów. 

4. Uznanie głosu za nieważny wymaga akceptacji wszystkich członków UKW obecnych przy 

liczeniu głosów. 

5. Wyniki liczenia głosów Uczniowska Komisja Wyborcza spisuje w protokole zawierającym 

następujące informacje: liczba osób uprawnionych do głosowania:, liczba wydanych kart do 

głosowania:, liczba głosów ważnych:, liczba głosów nieważnych:, liczba głosów oddanych 

na poszczególnych kandydatów:,podpisy wszystkich członków komisji. 

6. Wyniki liczenia głosów wraz z informacją o tym, który kandydat uzyskał dane miejsce 

Uczniowska Komisja Wyborcza przekazuje Dyrekcji, Opiekunowi SU 

7. Wyniki publikowane są przez Dyrekcję lub osobę przez nią wyznaczoną w mediach 

społecznościowych szkoły. 



§ 10 

 

1. Komisję Wyborczą, przez okres trwania wyborów, obowiązuje tajemnica wyborcza. 

Rozdział IV 

Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 11 

 

1. Nad przebiegiem wyborów czuwa Uczniowska Komisja Wyborcza. 

2. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma każdy uczeń II LO im. M. Kopernika  

w Cieszynie 

3. Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbywają się w grudniu. Do końca 

października powinien zostać ustalony kalendarz wyborczy określający termin zgłaszania 

kandydatur, sposób prowadzenia kampanii, termin debaty wyborczej oraz termin wyborów. 

4. Kandydaci na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego zgłaszają swoją kandydaturę do 

Przewodniczącego bądź opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Zgłoszenia są indywidualne. 

5. Wybory są tajne, bezpośrednie, równe, większościowe. Wyniki wyborów Przewodniczącego SU 

podawane są do wiadomości społeczności szkolnej II Liceum Ogólnokształcącego najpóźniej 

w dniu następującym po wyborach. 

 

 §12 

 

1.  Przewodniczący SU może zostać odwołany w przypadku naruszenia: 

1)   Statutu Szkoły,  

2)   Regulaminu Samorządu Uczniowskiego  

3)   Braku udziału w pracach Samorządu Uczniowskiego,   

2.  Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego może zostać odwołany przez uczniów                     w 

referendum odwoławczym na wniosek:  

1) dyrektora szkoły 

2) co najmniej 1/4 składu Rady SU. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz podlega 

zaopiniowaniu przez opiekuna SU. Opinia Opiekuna SU nie jest wiążąca. 

4. Odwołanie Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego następuje większością bezwzględną,  

w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej 30% uprawnionych do głosowania. Referendum 

w sprawie odwołania przeprowadza się po zapoznaniu się z opinią opiekuna SU nie wcześniej 



jednak niż po upływie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli wniosek  

o odwołanie Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego nie uzyskał wymaganej większości 

głosów bądź nie osiągnie odpowiedniej frekwencji kolejny wniosek o odwołanie może być 

zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 4 miesięcy od poprzedniego głosowania.  

5.  Członek Zarządu Samorządu Uczniowskiego może zrezygnować z pełnionej funkcji. 

6. Odwołanie Przewodniczącego SU albo złożenie przez niego rezygnacji jest, odpowiednio, 

równoznaczne z odwołaniem całego zarządu samorządu uczniowskiego albo złożeniem rezygnacji 

przez cały zarząd. 

7. W przypadku odwołania Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego przeprowadza się wybory 

uzupełniające na jego miejsce, które powinny się odbyć  nie wcześniej niż po upływie  

2 tygodni od dnia odwołania jednak nie później niż 1 miesiąc. 

8.  W przypadku odwołania Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego bądź jego rezygnacji do 

czasu wyboru nowego przewodniczącego funkcję tę pełni uczeń wskazany przez opiekuna 

samorządu szkolnego po konsultacji z Dyrektorem szkoły i Radą SU. 

 

 §13 

 

Wybory Zarządu: 

1. Przewodniczący SU jest wybierany w wyborach powszechnych przez ogół uczniów II LO             im. 

M. Kopernika w Cieszynie. Pozostali członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego są 

wybierani na pierwszym posiedzeniu Rady Samorządu Uczniowskiego po wyborach 

Przewodniczącego SU. Zebranie jest zwoływane przez nowo wybranego Przewodniczącego 

najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów Przewodniczącego SU. 

2. Kandydaturę na Wiceprzewodniczącego Samorządu Uczniowskiego wskazuje nowo wybrany 

Przewodniczący SU spośród uczniów II LO im. M. Kopernika w Cieszynie. 

3. Kandydatury na Zarządcę finansów oraz Sekretarza mogą zostać zgłoszone przez 

Przewodniczącego SU, członków Rady SU spośród uczniów II LO im. M. Kopernika                  w 

Cieszynie najpóźniej na zebraniu wyborczym Rady SU. 

4. Wybory Zastępcy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, Zarządcy finansów oraz 

Sekretarza są tajne, bezpośrednie, równe, większościowe. 

5. Wyniki wyborów Zarządu SU podawane są do wiadomości społeczności szkolnej II LO najpóźniej 

w dniu następującym po wyborach. 

 §14 

 

Tryb odwołania Zarządu SU: 



1. Rada SU może na uzasadniony wniosek Dyrektora szkoły, Przewodniczącego SU, 10 członków 

Radu SU odwołać Zastępcę przewodniczącego, Zarządcę finansów, Sekretarza zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu 

tajnym.  

W przypadku odwołania członka zarządu należy najpóźniej do 7 dni przeprowadzić wybory 

uzupełniające na stanowisko na którym jest wakat. 

 

Rozdział V  

Samorząd Klasowy 

 

 §15 

 

Wybory Samorządu Klasowego: 

1. Samorząd Klasowy wybierany jest na jedną kadencję trwającą jeden rok szkolny. 

2.  Samorząd Klasowy wybierany jest nie później niż do 3 tygodnia od rozpoczęcia się roku 

szkolnego. 

3. Prawo kandydowania ma każdy uczeń klasy, w której przeprowadza się wybory. 

4. Prawo wybierania ma każdy uczeń klasy, w której przeprowadza się wybory. 

5. Głosowanie powinno się odbyć  w obecności co najmniej połowy klasy. 

 

§16 

 

Tryb odwołania Samorządu Klasowego; 

 

1. Danego członka Samorządu Klasowego można odwołać większością głosów w klasie w 

głosowaniu tajnym. 

2. Odwołanie członka Samorządu Klasowego należy wcześniej skonsultować z wychowawcą 

klasy oraz poprzedzić dyskusją w klasie. 

 

 

 

 

Rozdział VI  

Opiekun Samorządu Uczniowskiego  

 



§ 17 

 

1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest wybierany przez Radę Samorządu Uczniowskiego na 

dwuletnią kadencję. 

2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego sprawuje bezpośrednią opiekę nad Samorządem 

Uczniowskim oraz jest pośrednikiem między Samorządem Uczniowskim a Dyrektorem Szkoły  

i Radą Pedagogiczną. 

3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego może uczestniczyć w zebraniach Zarządu Samorządu 

Uczniowskiego i Rady Samorządu Uczniowskiego. 

4. Opiekun Samorządu Uczniowskiego może zwoływać zebrania Zarządu Samorządu 

Uczniowskiego i Rady Samorządu Uczniowskiego. 

5. Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest jedyną osobą uprawnioną do zwalniania uczniów  

z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością w Zarządzie Samorządu Uczniowskiego i Radzie 

Samorządu Uczniowskiego. 

6. Opiekun Samorządu Uczniowskiego przechowuje protokoły z wyborów Przewodniczącego SU 

oraz pozostałych członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 

7. W uzasadnionych przypadkach opiekun Samorządu Uczniowskiego może zrezygnować  

z pełnionej funkcji. 

 

Rozdział VII 

Dokumentowanie zebrań  

 

§ 18 

 

1. Z zebrań Zarządu oraz Rady Samorządu Uczniowskiego sporządza się protokoły. 

2. Protokolantem jest sekretarz. 

3. Protokoły zebrań są przechowywane przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

 

 

 

Rozdział VIII  

Postanowienia końcowe  

 



§ 19 

 

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego oraz zmiany w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego 

wprowadza się w drodze uchwały. 

2.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2022 roku.  


