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REGULAMIN  
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  
IM. DR. WŁADYSŁAWA PNIEWSKIEGO  

W GDAŃSKU 
 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
1. Ustanawia się Radę Samorządu Uczniowskiego, jako organ kierujący 

bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego. 
2. Rada Samorządu Uczniowskiego podlega bezpośrednio zgromadzeniu 

wszystkich uczniów, jako Samorządowi Uczniowskiemu. 
3. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa od momentu 

uprawomocnienia się wyniku wyborów do dnia zaprzysiężenia nowej Rady 
Samorządu Uczniowskiego. 

 
ROZDZIAŁ II 

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
§ 1 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego reprezentuje interesy uczniów wobec 
dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz administracji oświatowej. 

§ 2 
1. Rada Samorządu Uczniowskiego może przedstawić Radzie Pedagogicznej, 

Radzie Rodziców oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach 
dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych 
praw uczniów, takich jak: 

a. prawo do zapoznania się z programem nauczania, 
b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i 

zachowaniu, 
c. prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością 
rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

d. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, a także 
prowadzenia strony internetowej, 

e. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej 
oraz rozrywkowej, 

f. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna i nauczyciela 
pełniącego rolę Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, 

g. prawo do przeprowadzania w ważnych sprawach referendum. 
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2. Na wniosek dyrektora szkoły Rada Samorządu Uczniowskiego wyraża 

opinię o pracy nauczyciela. 
 

ROZDZIAŁ III 
WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§ 1 
1. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego przeprowadza się najpóźniej 

do końca drugiego tygodnia października. 
2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym, powszechnym i 

bezpośrednim. 
3. Prawo do udziału w wyborach, zarówno czynnego jak i biernego, przysługuje 

wszystkim uczniom szkoły. 
§ 2 

1. Wybory zarządza opiekun ustępującej Rady Samorządu Uczniowskiego w 
porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

2. Zarządzenie o wyborach rozwiesza się w formie plakatów na terenie całej 
szkoły oraz ogłasza w każdej klasie z przynajmniej dwutygodniowym 
wyprzedzeniem w stosunku do dnia ich przeprowadzenia. 

3. Z chwilą ogłoszenia zarządzenia rozpoczyna się kampania wyborcza, która 
trwa do dnia poprzedzającego głosowanie, następnie obowiązuje 24 
godzinna cisza wyborcza. 

 
§ 3 

1. Na czas wyborów powołana zostaje Komisja Wyborcza, której skład zostaje 
wybrany przez Opiekuna Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z 
samorządami klasowymi przed ogłoszeniem terminu wyborów. 

2. Komisja Wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy oraz ogłasza wyniki. 
3. W skład Komisji Wyborczej wchodzą przedstawiciele wszystkich klas 

drugich – po jednym z każdej klasy. Członkiem Komisji nie może być Radny 
ustępującej Rady Samorządu Uczniowskiego, ani osoba ubiegająca się o 
mandat radnego. 

4. Na czele Komisji stoi przewodniczący, wybrany przez jej członków spośród 
własnego grona w głosowaniu jawnym, równym i bezpośrednim. 

5. Komisja Wyborcza działa pod nadzorem opiekuna ustępującej Rady 
Samorządu Uczniowskiego. 

§ 4 
1. Obowiązek zgłaszania kandydatów na przewodniczącego i radnych nakłada 

się na samorządy klasowe. Kandydaci muszą zostać zgłoszeni  najpóźniej 
na tydzień przed wyborami. 

2. Każda klasa może zgłosić maksymalnie jednego kandydata na 
przewodniczącego i dwie osoby ubiegające się o mandat radnego. 
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3. Jedna osoba może znajdować się maksymalnie na jednej liście wyborczej. 
§ 5 

1. Komisja Wyborcza posiada listy uczniów uprawnionych do głosowania. 
2. Każdy uczeń uprawniony do głosowania, po okazaniu legitymacji szkolnej, 

otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami kandydatów ubiegających się o 
stanowiska przewodniczącego (lista numer I) oraz radnych (lista numer II). 
Odbiór karty zostaje potwierdzony przez ucznia podpisem złożonym na 
odpowiednim dokumencie. 

3. Karty do głosowania powinny być jednolite i widocznie oznakowane. 
4. Każdy uczeń może oddać jeden głos na kandydata z listy numer I i dwa głosy 

na kandydatów z listy numer II. 
5. Wyborca stawia znak „X” obok nazwiska kandydata, na którego oddaje swój 

głos. 
6. Za nieważny uznaje się głos: 

a) oddany na innej karcie niż wyborcza, 
b) oddany na większą ilość kandydatów niż dopuszcza to Regulamin, 
c) oddany na osobę, której nazwisko nie widnieje na liście kandydatów, a 

zostało dopisane przez wyborcę, 
d) pusty (bez skreśleń). 

7. Aby wynik wyborów został uznany za prawomocny, w głosowaniu musi wziąć 
udział przynajmniej 50% osób uprawnionych do głosowania. Jeżeli 
powyższy wymóg nie zostanie spełniony, Komisja Wyborcza ma obowiązek 
zwrócić się do Dyrektora z prośbą o wyznaczenie następnego terminu 
głosowania. 

§ 6 
1. Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyskała najlepszy wynik spośród 

kandydatów z listy numer I. 
2. Sześć osób z największą ilością głosów z listy numer II, uzyskuje mandat 

radnego. 
§ 7 

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy procedurze głosowania lub 
liczenia głosów, Komisja Wyborcza, w odstępie czasowym nie większym niż 
trzy dni robocze od ogłoszenia wyników, ma prawo wystąpić do władz szkoły 
z wnioskiem o wyznaczenie nowego terminu głosowania, a tym samym o 
powtórzenie wyborów. 

2. Komisja Wyborcza może wystąpić z powyższym wnioskiem, jeżeli inicjatywę 
poprzez 2/3 składu Komisji. 

§ 8 
1. W razie uzasadnionej konieczności, Komisja Wyborcza może wprowadzać 

poprawki do części Regulaminu odnoszącej się do kwestii wyborów. Muszą 
one jednak zostać każdorazowo przegłosowane przez wszystkich członków 
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Komisji oraz być zgodne z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i 
Statutem Szkoły. 

 
§ 9 

1. Komisja Wyborcza zostaje automatycznie rozwiązana z chwilą upływu 
terminu na złożenie wniosku o powtórne przeprowadzenie wyborów. 

 
ROZDZIAŁ IV 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
§ 1 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego dzieli się na prezydium oraz pozostałych 
członków Rady. W skład prezydium wchodzą: 

a) przewodniczący 
b) zastępca przewodniczącego 
c) skarbnik 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego obraduje przynajmniej raz w miesiącu na 
zebraniach zwoływanych przez przewodniczącego lub opiekuna Rady 
Samorządu. 

3. Każde zebranie Rady Samorządu Uczniowskiego jest protokołowane w 
Księdze Protokołów Samorządu Uczniowskiego. 

4. Pierwsze zebranie nowo wybranej Rady zwołuje opiekun ubiegłorocznej 
Rady Samorządu Uczniowskiego w ciągu tygodnia od dnia 
uprawomocnienia się wyniku wyborów. 

§ 2 
1. Do podstawowych zadań Rady Samorządu Uczniowskiego należy: 

a) uchwalanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz dokonywanie 
w nim niezbędnych zmian i poprawek. Regulamin nie może być 
sprzeczny ze Statutem Szkoły, 

b) powoływanie sekcji oraz ich przewodniczących, 
c) powoływanie i odwoływanie szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, 
d) występowanie do organów szkoły z nowymi inicjatywami dotyczącymi 

życia szkolnego i sposobu ich wykonywania, 
e) współpraca z innymi organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi, 
f) gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego, 
g) sprawowanie nadzoru nad szkolnym radiowęzłem (dobór kadry, 

zapewnienie zaplecza technicznego). 
§ 3 

1. W przypadku stwierdzenia przez członków Rady jej niemożności do 
wykonywania dalszych działań, mają oni możliwość złożenia dymisji. 

2. Decyzja musi zostać zatwierdzona w wyniku głosowania większością ¾ 
głosów przy obecności wszystkich członków Rady. 
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3. Przewodniczący i wszyscy członkowie Rady muszą złożyć pod decyzją 
swoje podpisy. Następnie dokument przekazuje się Opiekunowi i 
Dyrektorowi Szkoły. 

4. Po złożeniu dymisji przez Radę, należy rozpisać nowe wybory nie później 
niż dwa tygodnie po zatwierdzeniu dymisji przez Dyrektora Szkoły. 

 
 
 

§ 4 
1. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego koordynuje prace Rady i 

reprezentuje Samorząd Uczniowski przed innymi organami i na zewnątrz 
szkoły. Do kompetencji przewodniczącego należy: 

a) powoływanie i odwoływanie swojego zastępcy spośród członków Rady, 
bez konieczności przegłosowania tej decyzji, 

b) powoływanie i odwoływanie uczniów, którzy pomagają w wykonywaniu 
regulaminowych zadań Rady Samorządu Uczniowskiego. Osoby te 
otrzymują status stałego obserwatora obrad Rady Samorządu 
Uczniowskiego, nie mają jednak prawa głosu. Każdy proponowany 
przez przewodniczącego uczeń musi zostać skonsultowany z Radą, 
lecz nie musi zostać przyjmowany w wyniku głosowania, 

c) zwoływanie zebrań z przedstawicielami samorządów klasowych, 

d) zwoływanie, planowanie i prowadzenie zebrań Rady Samorządu 
Uczniowskiego, 

e) rozdzielanie zadań pomiędzy członków Rady, 

f) proponowanie kandydatów na Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia i 
opiekuna Rady Samorządu Uczniowskiego, 

g) rozpisanie referendum w ważnych sprawach bez głosowania Rady, 
h) możliwość podejmowania decyzji bez konsultacji z Radą, które później 

muszą zostać przedstawione i omówione na najbliższym posiedzeniu 
Rady.   

2. Przewodniczący ma obowiązek w terminie 30 dni od rozpoczęcia swojej 
kadencji przedstawić społeczności uczniowskiej program pracy Rady 
Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny. 

3. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego przedstawia członkom 
Rady sprawozdanie ze swojej pracy po zakończeniu pierwszego semestru 
danego roku szkolnego. Sprawozdanie poddawane jest pod głosowanie. 

§ 5 
1. Zastępca przewodniczącego pomaga w pełnieniu obowiązków, a w czasie 

nieobecności przewodniczącego przejmuje jego obowiązki. 
§ 6 
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1. Skarbnik zostaje wybrany przez Radę spośród jej członków, w wyniku 
głosowania. 

2. Skarbnik zajmuje się pozyskiwaniem i dysponowaniem środkami 
finansowymi oraz prowadzeniem dokumentacji finansowej Rady Samorządu 
Uczniowskiego. 

3. Skarbnik ma obowiązek dbać o pełną transparentność wydatkowania 
środków pieniężnych Rady Samorządu Uczniowskiego. 

 
§ 7 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego może powołać sekcje do organizowania 
działalności Samorządu w określonej dziedzinie: 

a) przewodniczącym sekcji może zostać każdy uczeń zaakceptowany 
przez Radę Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu, 

b) Rada określa cele sekcji i kompetencje jej przewodniczącego, 
c) członkiem sekcji może być każdy uczeń, 
d) Rada Samorządu Uczniowskiego ma prawo odwołać 

przewodniczącego sekcji, jak również rozwiązać sekcję w głosowaniu, 
e) pracę wszystkich sekcji koordynuje przewodniczący Rady Samorządu 

Uczniowskiego, 
f) wszystkie sekcje zostają automatycznie rozwiązane z dniem końca 

kadencji danej Rady Samorządu Uczniowskiego. 
 

ROZDZIAŁ V 
SEKCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§ 1 
1. Ustanawia się Protokolanta Samorządu Uczniowskiego. 
2. Protokolanta wybiera i odwołuje Przewodniczący po konsultacji z Radą. 
3. Do obowiązków Protokolanta należy: 

a) pisanie protokołów z zebrań Rady Samorządu Uczniowskiego, 
b) spisywanie wszelkich dokumentów Samorządu Uczniowskiego. 

§2 
1. Ustanawia się Fotografa Samorządu Uczniowskiego. 
2. Fotograf wybierany jest przez Przewodniczącego po konsultacji z Radą. 
3. Do obowiązków Fotografa należy: 

a) wykonywanie zdjęć na imprezach szkolnych, 
b) prowadzenie galerii Samorządu Uczniowskiego, 
c) przekazywanie zdjęć i notatek z wydarzeń szkolnych do Kroniki 

Szkolnej. 
§3 

1. Radiowęzeł podlega bezpośrednio Przewodniczącemu i Opiekunowi. 
2. Kadencja Radiowęzła trwa rok (od stycznia do stycznia). 
3. Do zadań Radiowęzła należy: 
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a) nadawanie audycji okolicznościowych, 
b) nadawanie komunikatów. 

4. Samorząd Uczniowski zastrzega, że komunikaty mogą być podawane 
przez każde ostatnie pięć minut lekcji. 

5. Sposób wyboru członków Radiowęzła jest następujący: 
a) etap I: składanie CV, listów motywacyjnych i listy utworów, 
b) etap II: próbne granie i podawanie komunikatów, następnie 

głosowanie uczniów na swoich faworytów. Wybierane są wtedy dwa 
zespoły, które mogą liczyć maksymalnie trzy osoby, 

c) etap III: wybór osoby odpowiedzialnej za Radiowęzeł spośród 
zgłoszonych wcześniej kandydatów przez Radę i Opiekuna 

 
 

ROZDZIAŁ VI 
OPIEKUN RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§ 1 
1. Kandydata na opiekuna proponuje Rada Samorządu Uczniowskiego na 

pierwszym zebraniu po wyborach. 
2. Po wyrażeniu przez kandydata zgody zostaje on przez Radę powołany do 

pełnienia swoich obowiązków. 
3. Opiekun Rady Samorządu Uczniowskiego uzyskuje status stałego 

obserwatora obrad Rady oraz koordynuje jego działalność. 
4. Opiekun Rady Samorządu Uczniowskiego pełni funkcję doradczą. 
5. Opiekun Rady Samorządu Uczniowskiego pomaga w prowadzeniu 

dokumentacji finansowej. 
6. Kadencja opiekuna trwa od momentu powołania go na stanowisko do dnia 

zwołania przez niego pierwszego zebrania nowo wybranej Rady Samorządu 
Uczniowskiego. 
 

ROZDZIAŁ VII 
ODWOŁANIE CZŁONKA RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§ 1 
1. Radny Samorządu Uczniowskiego może utracić mandat w przypadku 

niewywiązywania się z powierzonych mu obowiązków lub gdy sam się go 
zrzeknie. 

2. Procedura odwołania wykonywana jest przez Radę Samorządu 
Uczniowskiego poprzez głosowanie tajne, równe i bezpośrednie 
przeprowadzane na wniosek przewodniczącego. 

3. Radny zostaje odwołany w przypadku poparcia wniosku przez bezwzględną 
większość głosujących. 
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4. Przewodniczący ma prawo zaproponować kandydata na miejsce 
odwołanego Radnego. Propozycja musi zostać zaakceptowana przez 
pozostałych członków Rady w wyniku głosowania. 

5. W sytuacji braku wymaganego poparcia dla kandydata wskazanego przez 
przewodniczącego wybory uzupełniające przeprowadzane są w klasie, do 
której uczęszcza odwołany Radny. 

6.  Odwołany Radny nie ma prawa do ponownego ubiegania się o mandat. 
7.  W przypadku zrzeknięcia się mandatu przez członka Rady stosuje się 

kolejność działania określoną w punktach 4 i 5. 
§ 2 

1. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego może zostać pozbawiony 
funkcji w przypadku: 

a) zrzeknięcia się przez niego zajmowanego stanowiska, 
b) odrzucenia przez Radnych, bezwzględną większością głosów, 

sprawozdania z pracy przewodniczącego w pierwszym semestrze. 
2. Pozbawienie lub zrzeknięcie się funkcji nie wiąże się automatycznie z utratą 

mandatu przez Radnego. 
3. W przypadku odwołania Przewodniczącego, nowy wybierany jest z 

pozostałych członków Rady poprzez głosowanie. 
 

ROZDZIAŁ VIII 
SAMORZĄD KLASOWY 

§ 1 
1. Samorząd klasowy składa się z: 

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

 
2. Samorząd klasowy jest wybierany na początku każdego roku szkolnego, 

przez uczniów każdej klasy, w wyborach równych i bezpośrednich. 
 

§ 2 
1. Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim: 

a. reprezentowanie uczniów na szczeblu klasowym, 
b. reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli, 
c. reprezentowanie klasy wobec nauczycieli, dyrekcji i innych organów 

szkoły, 
d. występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych, 
e. utrzymywanie stałego kontaktu z Radą Samorządu Uczniowskiego, 

wyrażające się w aktywnym uczestnictwie w zebraniach 
organizowanych przez przewodniczącego Rady, 
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f. wykonywanie innych zadań nałożonych przez klasę lub Radę 
Samorządu Uczniowskiego, 

g. w klasach drugich, wybór członka Komisji Wyborczej. 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ IX 
SZKOLNY RZECZNIK PRAW UCZNIA 

§ 1 
1. Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia wybiera Rada Samorządu 

Uczniowskiego spośród nauczycieli szkoły do końca października na drodze 
głosowania. 

2. Szkolny Rzecznik Praw Ucznia rozpoczyna swoją działalność z chwilą 
powierzenia mu obowiązków przez dyrektora szkoły. 

3. Kadencja Rzecznika trwa jeden rok z możliwością jej przedłużenia. 
 

§ 2 
1. Szkolny Rzecznik Praw Ucznia ma obowiązek: 

a. bronić uczniów, których prawa są łamane, 
b. propagować wiedzę o prawach ucznia, 
c. ustalić czas i miejsce, w którym przynajmniej raz w tygodniu będzie 

dyżurować i przyjmować uwagi. 
 

2. Rzecznik ma prawo zgłaszać wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 
oraz reprezentować uczniów, których sprawy są podczas tych posiedzeń 
rozpatrywane. 

3. Rzecznik nie może nic nikomu zarzucać i do niczego zmuszać. Jego 
zadaniem jest wskazywanie co w danej sytuacji mówi prawo. 

4. Rzecznika obowiązuje tajemnica dotycząca powierzonych mu spraw. 
 

§ 3 
1. Rzecznik przyjmuje dwa typy skarg: 

a) pisemne (podpisane), rozpatrywane w trybie administracyjnym. Droga 
 interwencji jest następująca: rzecznik rozmawia z nauczycielem, j
 eżeli rozmowa nie odniesie skutku to odwołuje się kolejno do 
 wychowawcy, dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej, 
b) ustne, mające na celu ukazanie istniejących problemów. Po zebraniu 
 większej ilości takich uwag, rzecznik przedstawia problem władzom 
 szkoły. 
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§ 4 
1. W przypadku odwołania Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia przez Radę 

Samorządu Uczniowskiego lub jego rezygnacji Rada wskazuje jego 
następcę w przeciągu 14 dni roboczych. Kadencja wybranej w ten sposób 
osoby upływa wraz z regulaminowym końcem kadencji odwołanego 
(rezygnującego). 

ROZDZIAŁ X 
PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 1 
1. Rada Samorządu Uczniowskiego podejmuje decyzje w obecności co 

najmniej połowy składu Rady. 
2. Decyzję o zmianie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Rada podejmuje 

w obecności co najmniej ¾ składu Rady. 


