
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Liceum Ogólnokształcącego Sportowego 

w Zespole Szkół Sportowych 

im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie 

§ 1 

Wszyscy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Sportowego z mocy prawa tworzą Samorząd 

Uczniowski. 

§ 2 

1. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów 

Liceum Ogólnokształcącego Sportowego. 

Jego przedstawiciele są rzecznikami uczącej się młodzieży. 

2. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

❖ Prezydium Samorządu Uczniowskiego tworzone przez członków Rady Samorządu 

Uczniowskiego, w którego skład wchodzą: 

● Przewodniczący Prezydium Samorządu Uczniowskiego 
● Zastępca Przewodniczącego Prezydium Samorządu Uczniowskiego 
● Skarbnik 
● Sekretarz  
● Przewodniczący sekcji SU. 

❖ Rada Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego Sportowego 

W skład Rady Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego Sportowego wchodzą: 

● Członkowie: przedstawiciele klas, wybrani w drodze powszechnych wyborów 

(10 osób). 

3. Przewodniczący Prezydium Samorządu Uczniowskiego reprezentuje organy Samorządu 

Uczniowskiego w szczególności wobec Dyrekcji i Rady Pedagogicznej Szkoły. 

4. Samorząd Uczniowski współpracuje z organizacjami działającymi na terenie szkoły i ich 

opiekunami. 

§ 3 

1. Przedstawiciele Samorządu wybierani są: 

a) na forum klasy (samorząd klasowy ) 



b) na forum ogólnoszkolnym ( Rada Samorządu Uczniowskiego ) 

2. Przewodniczącego samorządu klasowego, zastępcę oraz skarbnika lub członka wybiera 

klasa w głosowaniu powszechnym - każdorazowo - na początku roku szkolnego(wrzesień). 

3. Kandydatami do Rady Samorządu Uczniowskiego są: 

a) przewodniczący samorządów klasowych 

b) dodatkowo swoją kandydaturę mogą zgłosić uczniowie niebędący w samorządzie 

klasowym. 

4. Wszyscy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Sportowego wybierają członków Rady 

Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu bezpośrednim, powszechnym, równym i tajnym 

spośród wszystkich kandydatów. 

a) Kandydaci do Rady Samorządu Uczniowskiego zgłaszają chęć wzięcia udziału                   
w wyborach dotychczasowemu opiekunowi Samorządu Uczniowskiego. 

b) Kandydatem na Przewodniczącego Prezydium Samorządu nie może być uczeń klasy 

maturalnej. 

c) Kandydaci przeprowadzają tygodniową kampanię wyborczą, która odbywa się w terminie 

wskazanym przez dyrektora szkoły, ich kandydatury mogą być umieszczone również na stronie 

internetowej szkoły. 

d) Wybory odbywają się na początku roku szkolnego (na przełomie września i października). 

e) Za przeprowadzenie wyborów odpowiedzialne jest ustępujące Prezydium. Sporządza ono 

protokół z przebiegu głosowania uwzględniając w nim: 

• datę przeprowadzenia wyborów 

• imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za liczenie głosów 

• ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów 

f) Wyniki wyborów zostają ogłoszone przez ustępującego Przewodniczącego Prezydium 

Samorządu Uczniowskiego nie później niż pięć dni od daty przeprowadzenia wyborów. 

5. Przewodniczącego oraz członków Prezydium Samorządu Uczniowskiego wybierają 

spośród siebie członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego 

Sportowego w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

6. Wybrani członkowie Prezydium Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Samorządu 

Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego Sportowego pełnią swoje funkcje przez jeden 



rok. 

§ 4 

1. Za organizację zebrań Prezydium Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Samorządu 

Uczniowskiego odpowiedzialny jest ich Przewodniczący. 

2. W pierwszym posiedzeniu Samorządu Uczniowskiego udział biorą wszyscy członkowie 

Rady Samorządu Uczniowskiego wraz z dotychczasowym opiekunem, gdzie: 

a) wybiera się przewodniczącego oraz członków Prezydium Samorządu Uczniowskiego                 
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 

b) wybiera się opiekuna nowego samorządu spośród wszystkich nauczycieli, w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów, 

c) opracowuje się program działalności Samorządu Uczniowskiego oraz zadania na bieżący 

rok szkolny. Program działalności i planowanych zadań zostaje przedstawiony 

dyrektorowi i gronu pedagogicznemu. 

3. Zebrania Prezydium Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Samorządu Uczniowskiego 

odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 

4. W zebraniach mogą uczestniczyć (z głosem doradczym) opiekun samorządu, a także 

zaproszeni nauczyciele. 

§ 5 

1. Pracą Prezydium i Rady Samorządu Uczniowskiego kieruje przewodniczący i zastępca. 

2. Przewodniczący Prezydium reprezentuje Samorząd Uczniowski wobec organów szkoły i na 

zewnątrz. 

3. Przewodniczący Prezydium Samorządu Uczniowskiego jest zobowiązany do złożenia 

sprawozdania z działalności Samorządu Uczniowskiego (w formie pisemnej) dwa razy                   
do roku – przed radą śródroczną i końcoworoczną – dyrektorowi szkoły. 

§ 6 

1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi wnioski                   
oraz opinie w zakresie praw uczniów takich jak: 

a) prawo do zapoznawania się z podstawami programowymi, programem nauczania, 

wymaganiami edukacyjnymi oraz zasadami systemu oceniania, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów i osiągnięć edukacyjnych, 



c) prawo do organizacji życia szkolnego, 

d) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej zgodnie               
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły, 

f) prawo do uczestnictwa w komisjach rozpatrujących przypadki naruszania zasad zawartych 

w Kodeksie Ucznia. 

2. Samorząd Uczniowski ponadto: 

a) na wniosek dyrektora szkoły opiniuje pracę ocenianych nauczycieli, 

b) sporządza wniosek o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom 

spełniającym określone warunki, 

c) reprezentuje interesy uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania, 

d) ma obowiązek uczestnictwa w działalności inicjowanej przez organizacje oraz instytucje 

samorządowe, 

e) rozpatruje konflikty między uczniami. 

§ 7 

W sprawach spornych ustala się, co następuje: 

a) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do Przewodniczącego Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego 

b) przewodniczący w uzgodnieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego przedstawia 

sprawę nauczycielowi lub wychowawcy 

c) sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzja jest ostateczna. 

§ 8 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Sportowego może zawiesić lub uchylić uchwałę                 
albo inne postanowienie Samorządu Uczniowskiego. Następuje to w przypadku, jeżeli jest 

sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi Liceum Ogólnokształcącego Sportowego. 

§ 9 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Sportowych zatwierdziła 

Społeczność Uczniowska, w drodze głosowania równego, tajnego oraz powszechnego. 

 


