
 
Załącznik nr 3 do Statutu XLIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. J. W. Goethego w Warszawie  

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego XLIX Liceum Ogólnokształcącego  

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J.W.Goethego 
  

ROZDZIAŁ I 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Samorząd uczniowski XLIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 

Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie działa w oparciu o art. 55 Ustawy o Systemie 

Oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz o niniejszy Regulamin.  

 

§ 2 
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a samorządy klasowe uczniowie 

poszczególnych klas. Samorząd jest organizacją apolityczną, niezależną od administracji 

oświatowej.  

 

§ 3 
Samorząd uczniowski reprezentuje interesy uczniów wobec dyrekcji, nauczycieli, rodziców 

oraz administracji oświatowej.  

 

§ 4 

Samorząd może przedstawiać dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak:  

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

wymaganiami; 

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

- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

-  prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

dyrektorem; 

-  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO   

§ 5 

1. Organami samorządu uczniowskiego są: 

- Walne Zgromadzenie,   

- Zarząd Samorządu Uczniowskiego,  

- Rada Samorządu Uczniowskiego 

- Przedstawiciele Samorządów Klasowych – na poziomie poszczególnych oddziałów. 

 



 

  

2. Kadencja wybieralnych organów samorządu uczniowskiego trwa 1 rok 

3. Funkcje pełnione w wybieralnych organach samorządu uczniowskiego nie mogą być 

łączone. 

 

§ 6 

1. Walne Zgromadzenie jest zebraniem wszystkich członków samorządu uczniowskiego.  

Obradom przewodniczy przewodniczący samorządu uczniowskiego. 

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:  

- wyrażanie swoich opinii o pracy organów samorządu uczniowskiego,  

- wyrażanie swoich opinii dotyczących spraw zgłaszanych przez Zarząd Samorządu 

Uczniowskiego w czasie walnego zgromadzenia 

- zgłaszanie wniosku o odwołanie w wyniku głosowania członków Zarządu Samorządu 

Uczniowskiego, jeżeli nie wykonują powierzonych im zadań. 

 

§ 7 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z: 

- Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, 

- Wiceprzewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, 

- Skarbnika, 

- Dwóch członków zarządu     

 

§ 8 

Do kompetencji Zarządu Samorządu Uczniowskiego należy: 

-  koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich, 

-  identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby, 

-  opracowanie rocznego planu działania samorządu uczniowskiego, 

- przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii  

samorządu uczniowskiego, 

   

§ 9  

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

- kieruje pracą Zarządu Samorządu Uczniowskiego, 

- reprezentuje samorząd uczniowski wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady 

rodziców oraz innych organizacji, 

- przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu 

Samorządu Uczniowskiego oraz sprawozdanie końcowe z działalności samorządu 

uczniowskiego, 

- zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz Rady 

Samorządu Uczniowskiego, 

- zleca zadania do wykonania poszczególnym osobom wchodzącym w skład Zarządu 

Samorządu Uczniowskiego, 

- przydziela zadania dla poszczególnych klas w ramach realizowanych przez samorząd akcji, 

- podczas każdego z zebrań Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Samorządu 

Uczniowskiego wskazuje osobę sporządzającą notatkę z obrad, która zostaje dodana do 

archiwum dokumentacji samorządu uczniowskiego. 

 

 

 



§ 10 

Wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

- zastępuje przewodniczącego w czasie jego nieobecności w szkole, 

- koordynuje przedsięwzięcia realizowane przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego, 

- wykonuje inne doraźne zadania zlecone przez przewodniczącego. 

  

§ 11 

Skarbnik Zarządu: 

-    rozlicza środki finansowe przekazane przez radę rodziców na cele samorządu, 

- corocznie przestawia sprawozdanie finansowe dyrekcji, Zarządowi Samorządu 

Uczniowskiego oraz Radzie Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 12 

Członek Zarządu I:  

- odpowiada za promocję samorządu uczniowskiego, 

- przekazuje do osoby prowadzącej stronę internetową szkoły ważne informacje do 

umieszczenia na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym facebooku, 

- aktywnie uczestniczy w akcjach organizowanych przez samorząd uczniowski.  

Członek Zarządu II  

- koordynuje wydarzenia dotyczące wolontariatu szkolnego,  

- utrzymuje stały kontakt z redaktorem naczelnym gazetki szkolnej w celu przekazywania 

ważnych informacji z życia samorządu uczniowskiego, 

- sprawuje opiekę nad gablotą samorządu uczniowskiego, 

- aktywnie uczestniczy w akcjach organizowanych przez samorząd uczniowski.  

 

§ 13 
Obrady Zarządu Samorządu Uczniowskiego zwoływane są przez przewodniczącego Zarządu 

Samorządu Uczniowskiego lub na żądanie, co najmniej połowy członków Zarządu 

Samorządu Uczniowskiego przynajmniej raz w miesiącu. 

 

  § 14 

W skład Przedstawicieli Samorządów Klasowych wchodzą: 

- Przewodniczący klasy 

- Zastępca przewodniczącego 

- Skarbnik 

 

 § 15 

 

Przedstawiciele Samorządów Klasowych: 

- identyfikują potrzeby uczniów, 

- inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, naukowej 

w szkole, 

-  informują uczniów o działalności Zarządu Samorządu Uczniowskiego, 

-  reprezentują interesy uczniów klasy wobec dyrektora szkoły i nauczycieli,  

- uczestniczą w pracach Rady Samorządu Uczniowskiego   

- stosują się w swojej działalności do wytycznych Zarządu Samorządu Uczniowskiego,    

- włączają uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

 



§ 16 

Zebranie przewodniczących Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole oraz Zarządu 

Samorządu Uczniowskiego nazywane jest Radą Samorządu Uczniowskiego. 

Zebranie prowadzi przewodniczący samorządu uczniowskiego. 

  

§ 17 

Do kompetencji Rady Samorządu Uczniowskiego należy:  

- opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu Samorządu Uczniowskiego, 

- zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu Samorządu Uczniowskiego, 

- kontrolowanie zgodności działań Zarządu Samorządu Uczniowskiego z niniejszym 

Regulaminem oraz Statutem Szkoły, 

- rozpatrywanie i opiniowanie rocznych sprawozdań przewodniczącego Samorządu 

Uczniowskiego z działalności i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu 

Samorządu Uczniowskiego pod obrady. 

 

§ 18 
Obrady Rady Samorządu Uczniowskiego zwoływane są przez przewodniczącego samorządu 

uczniowskiego przynajmniej raz na miesiąc lub na żądanie, co najmniej połowy członków 

Rady Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 19 

1. Wybieralne organy samorządu uczniowskiego podejmują decyzje większością głosów w 

obecności, co najmniej połowy ich członków. 

2. Decyzje Rady Samorządu Uczniowskiego oraz Zarządu Samorządu Uczniowskiego mogą 

być uchylone przez dyrekcję szkoły, gdy są sprzeczne z obowiązującym prawem.   

  

ROZDZIAŁ III 

 OPIEKUN SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO 

§ 20 
Opiekun samorządu uczniowskiego pełni funkcję doradczą, wspomaga działalność samorządu 

poprzez: 

- wsparcie samorządu uczniowskiego w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 

- inspirowanie uczniów do działania, 

- pośredniczenie w relacjach samorządu uczniowskiego z dyrekcją oraz radą pedagogiczną 

- pomoc w prowadzeniu oraz w zatwierdzaniu dokumentacji finansowej.  

 

§ 21 
Opiekun samorządu uczniowskiego może być tylko jeden.  

Jego kadencja trwa 3 lata 

 

§ 22 
Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy samorządu uczniowskiego. 

 

  

  

  

 

 

  

 



  ROZDZIAŁ V 

  WYBORY 

    § 23 

1. Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na trzeciej 

godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym.  

2. Nad organizacją oraz prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa wychowawca klasy. 
   

§ 24 

1. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz opiekuna samorządu uczniowskiego 

przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza. 

2. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego przeprowadza się każdego roku w 

miesiącu kwietniu w terminie podanym w kalendarium wyborczym. 

3. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym i powszechnym poprzez oddanie głosu na 

jedną ze zgłoszonych Grup ubiegających się o pełnienie funkcji Zarządu Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

Szkolna Komisja Wyborcza 

§ 25 

1. Szkolna Komisja Wyborcza składa się z 5 członków.  

2. W skład Szkolnej Komisji Wyborczej nie może wchodzić kandydat do Zarządu 

Samorządu Uczniowskiego. 

3. Przewodniczącego Szkolnej Komisji Wyborczej powołuje dyrektor szkoły spośród 

członków rady pedagogicznej. 

4. Pozostałych członków Szkolnej Komisji Wyborczej wybiera przewodniczący samorządu 

uczniowskiego spośród uczniów. 

5. Do obowiązków Szkolnej Komisji Wyborczej należy: 

a) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów do samorządu uczniowskiego, 

b) określenie zasad kampanii wyborczej, 

c) opracowanie kalendarium wyborczego, 

d) przygotowanie kart wyborczych, 

e) przeprowadzenie wyborów, 

f) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów, 

g) przekazanie dyrektorowi szkoły wyników wyborów.   

 

Kandydaci 

§ 26 

1. Wymagania formalne wobec kandydatów: 

a) co najmniej dobra ocena z zachowania 

b) reprezentowanie wysokiej kultury osobistej i wysokiego poziomu zdyscyplinowania.  

2. Do Zarządu Samorządu Uczniowskiego może kandydować każdy uczeń spełniający 

wymagania formalne. 

3. Zgłoszenie kandydatów następuje poprzez zgłoszenie Grupy na przygotowanych kartach. 

Karta zgłoszenia zawiera: nazwę grupy, imiona i nazwiska, oznaczenie oddziału,  

ustalone funkcje w Zarządzie Samorządu Uczniowskiego, podpis kandydata oraz podpis 

wychowawcy przy każdym nazwisku kandydata potwierdzający spełnienie wymagań 

formalnych. 

3. Wypełnioną kartę do przewodniczącego komisji wyborczej dostarcza jeden z członków 

Grupy w terminie określonym w kalendarzu wyborów. 

4. Grupa składa się z pięciu członków: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, 

skarbnika i dwóch członków zarządu. 



5. Członkowie Grupy ustalają pomiędzy sobą stanowiska, na które chcą kandydować. 

6. Najwyżej trzy osoby z Grupy mogą należeć do tej samej klasy. 

7. W Grupie muszą być reprezentowani przedstawiciele obu płci. 

8. Grupa powinna posiadać nazwę, która nie będzie naruszała niczyich uczuć religijnych, 

nie będzie obraźliwa, nie będzie nawiązywała do niedozwolonych działań i zachowań 

oraz będzie zgodna z normami społecznymi i szkolnymi. Weryfikacji nazwy Grupy 

dokonuje Szkolna Komisja Wyborcza. W przypadku nadania nawy Grupie 

niespełniającej powyższych wymagań zgłoszenie grupy zostaje odrzucone. Grupa może 

ponownie złożyć zgłoszenie w przypadku zmiany nazwy grupy. 

4. W przypadku nie zgłoszenia się kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego, 

dotychczasowy Zarząd pełni obowiązki do czasu przeprowadzenia kolejnych wyborów. 

5. Kolejne wybory przeprowadza się po okresie jednego miesiąca, po przeprowadzeniu 

akcji promującej samorządność. 

 

Sposób przeprowadzenia wyborów 

§ 27 

1. Głosowanie odbywa się w budynku szkoły. 

2. Szkolna Komisja Wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania. Na 

podstawie tych list wydaje karty do głosowania. Odebranie karty uczeń potwierdza 

podpisem na liście. 

3. Szkolna Komisja Wyborcza sporządza karty do głosowania, na których umieszcza się 

zgłoszone grupy podając nazwę grupy, imię i nazwisko członków grupy oraz rodzaj 

funkcji w przyszłym zarządzie.   

4. Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie głosowania znaku „X” przy nazwie 

jednej ze zgłoszonych grup.   

5. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna, gdy głos 

został oddany na więcej niż jedną grupę lub gdy na karcie nie zaznaczono żadnej grupy. 

6. Karty do głosowania wrzucane są do opieczętowanej urny. 

 

§ 28 
7. Opiekuna samorządu uczniowskiego wybiera ogół uczniów w szkole w czasie wyborów 

do Zarządu Samorządu Uczniowskiego poprzez wpisanie na karcie głosowania imienia i 

nazwiska nauczyciela. 

8. Opiekunem samorządu uczniowskiego zostaje nauczyciel, który otrzymał największą 

liczbę głosów. 

9. W przypadku równej ilości głosów zarządza się głosowanie powtórne. 

10. Wyboru dokonuje się tylko spośród nauczycieli, którzy otrzymali równą liczbę głosów. 

 

Obliczanie głosów 

§ 29 

1. Obliczenia głosów dokonuje Szkolna Komisja Wyborcza bezpośrednio po zakończeniu 

głosowania. 

2. Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków komisji. 

3. W pomieszczeniu, w którym Szkolna Komisja Wyborcza liczy głosy nie mogą 

przebywać osoby niebędące członkami komisji. 

4. Po obliczeniu głosów Szkolna Komisja Wyborcza sporządza protokół, który jest 

dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów i przedstawia go ogółowi 

uczniów po wyborach. 

5. Zarządem Samorządu Uczniowskiego zostaje Grupa, która uzyskała największą liczbę 

głosów. 



6. W przypadku równej ilości głosów zarządza się głosowanie powtórne. 

Wyboru dokonuje się tylko spośród Grup, które otrzymały równą ilość głosów. 

7. Po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów przez wszystkich 

członków Szkolnej Komisji Wyborczej, karty do głosowania są komisyjnie niszczone. 

8. Protokół zawierający wyniki wyborów Szkolna Komisja Wyborcza przekazuje 

Dyrektorowi. 

9. Wyniki wyborów zostają oficjalnie przekazane do informacji uczniowskiej przez 

dyrekcję szkoły poprzez radiowęzeł oraz informację umieszczoną na samorządowej 

tablicy informacyjnej. 

    

§ 30 

1. Mandat członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz Przedstawiciela Samorządu 

Klasowego wygasa w razie: 

- rezygnacji, 

- końca kadencji, 

- odwołania z powodu naruszania postanowień regulaminów szkoły lub niewywiązywania się 

z obowiązków członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego lub Przedstawiciela Samorządu 

Klasowego. 

Odwołanie następuje poprzez głosowanie tajne, zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej 2/3 uczniów uprawnionych do głosowania. 
Głosowanie przeprowadza się na wniosek uczniów: 

- po zebraniu podpisów 100 uczniów w przypadku odwołania uczniów wchodzących w skład 

Zarządu Samorządu Uczniowskiego, 

- po zebraniu podpisów 1/3 ogólnego stanu uczniów klasy w przypadku odwołania 

Przedstawiciela Samorządu Klasowego.  
2. Mandat opiekuna samorządu uczniowskiego wygasa w razie: 

- rezygnacji, 

- końca kadencji, 

- odwołania decyzją dyrektora szkoły lub samorządu uczniowskiego. 

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji przeprowadza się wybory 

uzupełniające.  

4. W przypadku, gdy funkcję Przewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego pełni 

uczeń klasy III, jego kadencja upływa z dniem ukończenia szkoły. W powyższej sytuacji 

zadania przewodniczącego do końca kadencji zarządu wykonuje wiceprzewodniczący, jeżeli 

jest uczniem klasy I lub II, lub skarbnik w sytuacji, gdy wiceprzewodniczącym był uczeń 

klasy III i dalej odpowiednio członek zarządu I, członek zarządu II. 

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – Zarząd 

Samorządu Uczniowskiego w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza 

powszechne wybory uzupełniające, a w tym czasie obowiązki opiekuna pełni tymczasowo 

dyrektor szkoły.  

  

  

ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 31 

1. Zmiany Regulaminu Samorządu Uczniowskiego uchwala ogół uczniów w głosowaniu 

równym, tajnym i powszechnym. 

2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

3. Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczniów szkoły. 



4. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez samorząd uczniowski i wchodzi w życie z 

dniem 30.09.2011r.  

Jednocześnie traci moc Regulamin poprzednio obowiązujący. 

 

 
  

 


