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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO DZIAŁAJĄCEGO  
PRZY XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  

IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ W POZNANIU 
 
 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie XXV Liceum Ogólnokształcącego imienia 
Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu. 

 
§ 2 

 
Samorząd Uczniowski, działający w XXV Liceum Ogólnokształcącym imienia Generałowej 
Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie 
oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156), Statutu XXV Liceum 
Ogólnokształcącego imienia Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu oraz niniejszego 
Regulaminu. 
  
Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI Samorządu Uczniowskiego 
 

§ 3 
 

Do głównych celów działalności SU należą: 
a) uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz 

partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów 
wychowawczych, 

b) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego 
wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę, 

c) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i 
samodyscypliny uczniów 

d) zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i 
realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra, 

e) promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 
f) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, 

sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole, 
g) przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, 

opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły, 
h) reprezentowanie działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. 

  
Rozdział III: PRAWA Samorządu Uczniowskiego  
 

§ 4 
 

1. Prawo przedstawiania Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców 
wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw szkoły. 
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2. Prawo do przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły 
wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów. 

3. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i 
stawianymi wymaganiami. 

4. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 
5. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

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

6. Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, redagowania ściennych gazetek 
szkolnych, prowadzenia kroniki, apeli, korzystania z radiowęzła w celu informowania 
ogółu uczniów o swojej działalności. 

7. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w 
porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

8. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 
9. Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu 

Samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież. 
 
Rozdział IV: OBOWIĄZKI Samorządu Uczniowskiego  
 

§ 5 

1. Inspirowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych zawartych 
w Statucie Szkoły. 

2. Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie pedagogicznej, Radzie Rodziców opinii i 
potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych organów szkoły roli rzecznika 
interesów ogółu uczniów. 

3. Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w 
zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki. 

4. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań 
naukowych, kulturowych, sportowych. 

5. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie działań uczniów do niezbędnych 
prac na rzecz szkoły, inspirowanie do udziału w pracy społecznej. 

6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole, 
w środowisku rówieśniczym i rodzinnym. 

 
Rozdział V: ORGANY Samorządu Uczniowskiego - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA. 
 

§ 6 
 

1. Do wybieralnych organów SU należą: 
a) Rady Samorządów Klasowych, 
b) Rada Samorządu Uczniowskiego. 

2. Są one jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
3. Ich kadencja trwa do kolejnych wyborów odbywających się we wrześniu kolejnego roku 

szkolnego. 
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4. Funkcje pełnione w wybieralnych organach Samorządu Uczniowskiego nie mogą być 
łączone. 

 
 

§ 7 
 

Rady Samorządów Klasowych, zwane dalej SK: 
a) rozpoznają potrzeby uczniów, 
b) inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej, naukowej w szkole, 
c) informują uczniów o działalności Rady Samorządu SU. 

 
§ 8 

 
Do obowiązków Rad Samorządów Klasowych należy: 

a) uczestnictwo w pracach Rady SU, 
b) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Rady SU lub Dyrekcji, 
c) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, 
d) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Rady SU. 

 
§ 9 

 
Do kompetencji Rad Samorządów Klasowych należy: 

a) współpraca z Radą SU i Opiekunem SU, 
b) zgłaszanie propozycji działań dla Rady SU, 
c) kontrolowanie zgodności działań Rady SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem 

Szkoły 
 

§ 10 
 

Do kompetencji Rady SU należy: 
a) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich, 
b) opracowanie rocznego planu działania SU, 
c) identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby, 
d) przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków, opinii, 

sugestii członków SU, 
e) zbieranie i archiwizowanie [w teczce/segregatorze] bieżącej dokumentacji SU. 

 
Obrady Rady SU zwoływane są przez Przewodniczącego Rady SU lub na żądanie co najmniej 
połowy członków Rady SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu w czasie wolnym od 
zajęć lekcyjnych. 

 
§ 11 

 
Do obowiązków członków Rady SU należy: 

a) uczestnictwo w pracach Rady SU i realizacja celów SU,  
b) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrekcji, 
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c) uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów, 
d) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU 
e) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Rady SU, 
f) informowanie ogół uczniów o swojej działalności. 

 
 

§ 12 
 

W skład Rad Samorządów Klasowych wchodzą: 
1. Przewodniczący SK, 
2. Wiceprzewodniczący SK, 
3. Skarbnik SK, 

 
§ 13 

 
W skład Rady SU wchodzą: 

1. Przewodniczący SU, 
2. Wiceprzewodniczący SU, 
3. Sekretarz SU, 
4. Skarbnik SU, 
5. Stali członkowie: 

a) trzej uczniowie wybrani przez Przewodniczącego Rady Samorządu 
Uczniowskiego z grupy kandydatów startujących w wyborach na 
Przewodniczącego, 

b) przynajmniej dwóch uczniów z każdej Rady Samorządu Klasowego, 
c) uczniowie reprezentujący  Szkołę w poczcie sztandarowym. 

 
§ 14 

 
Przewodniczący SU: 

a) kieruje pracą Rady SU, 
b) reprezentuje SU wobec Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz 

innych organizacji, 
c) przedstawia uczniom, Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców plan pracy 

Rady SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU, 
d) zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady SU, 
e) podczas każdego z zebrań Rady SU osobę sporządzającą notatkę z obrad, która 

zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU. 
 

§ 15 
 

Skarbnik Rady SU: 
a) gromadzi środki finansowe, 
b) corocznie przestawia sprawozdanie finansowe Dyrekcji i Radzie SU. 

 
§ 16 
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Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych członków 
Rady SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Rady. 
 

§ 17 
 

1. Rada  SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej 
członków. 
2. Decyzje Rady SU mogą być uchylone przez Dyrekcję Szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub 
Statutem Szkoły. 
  
 
Rozdział VI: ORDYNACJA WYBORCZA DO RAD Samorządów Klasowych 
 

§ 18 
Rady Samorządów Klasowych  wybierane są co roku w miesiącu wrześniu. 

 
§ 19 

Prawo głosowania posiada każdy uczeń danej klasy. 
 

§ 20 
Przewodniczący Rady Samorządu Klasowego wybierany jest na drodze tajnych wyborów 
spośród kandydatów zgłoszonych przez ogół członków społeczności klasowej.  
Liczba kandydatów nie może przekraczać sześciu osób. 
 

§ 21 
1. Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się  na jednej z pierwszych 

godzin wychowawczych w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem 
czuwa wychowawca.  

2. Każdy uczeń ma prawo oddać w głosowaniu jeden głos. 
3. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała 

największą ilość głosów. 
4. Członkami Rady SK zostają pierwsze 3 osoby, które otrzymały największą liczbę głosów. 
5. Przewodniczącym Rady SK zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w 

głosowaniu. 
6.  Wiceprzewodniczącym Rady SK zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę 

głosów w głosowaniu. 
7. Skarbnikiem Rady SK zostaje osoba, która otrzymała trzecią w kolejności liczbę głosów w 

głosowaniu. 
8. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność 

w dzieleniu mandatów, Wychowawca zarządza wybory uzupełniające. 
 

 
§ 22 

1. Mandat członka Rady SK wygasa w razie: 
a) rezygnacji, 
b) końca kadencji, 
c) po ukończeniu nauki w szkole, 
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d) odwołania z pełnionej funkcji jeżeli w sposób rażący zostały naruszone postanowienia 
statutu szkoły lub regulaminu Samorządu Uczniowskiego. 

2. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji przeprowadza się uzupełniające 
wybory. 

 
Rozdział VII: ORDYNACJA WYBORCZA DO RADY Samorządu Uczniowskiego 

§ 23 
Rada SU wybierana jest co roku w miesiącu wrześniu . Wybory do Rady SU są równe, tajne, 
powszechne. 

§ 24 
Ogólnoszkolne wybory do Rady SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w skład której 
wchodzi 3 członków aktualnej Rady SU, którzy nie  kandydują w wyborach. 
 

§ 25 
 Do obowiązków Szkolnej Komisji Wyborczej należy: 

a) ogłoszenie nazwisk kandydatów przynajmniej na  tydzień przed terminem wyborów, 
b) przygotowanie wyborów, 
c) ogłoszenie terminu i miejsca wyborów, 
d) przeprowadzenie wyborów, 
e) obliczenie głosów, 
f) sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników. 

 
§ 26 

Kandydatem do Rady SU może być uczeń I lub II klasy naszego liceum, który spełnia 
następujące warunki:  

a)  jego zachowanie jest co najmniej dobre,  
b) uzyskał średnią ocen: co najmniej 3,3 w przypadku ucznia klasy II, a w przypadku ucznia 

klasy I co najmniej 55 pkt. sumując wyniki egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej i 
matematyczno przyrodniczej,  

c) odznacza się  sumiennością, otwartością, rzetelnością i odpowiedzialnością. 
 

§ 27 
 

Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób: 
1. Swojej charakterystyki kandydaci dokonują według następujących punktów: 

a) krótkie CV  z uzasadnieniem wyboru Liceum Zamoyskiej 
b) autocharakterystyka – zdjęcie, znak rozpoznawczy (logo kandydata) 
c) informacja o kandydacie – wypowiedź społeczności klasowej 
d) program wyborczy. 

2. Kandydatury wraz z charakterystykami należy zgłaszać w wyznaczonym terminie za 
pośrednictwem członków aktualnej Rady Samorządu Uczniowskiego do Opiekuna SU 

3. Charakterystyki wszystkich kandydatów umieszcza się w widocznym miejscu szkoły na 
okres tygodnia poprzedzającego wybory. 

4. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Rady SU oraz na Opiekuna SU 
umieszczone są w kolejności alfabetycznej. 

5. W głosowaniu biorą udział wszyscy uczniowie obecni w szkole podczas wyborów. 
6. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w 

określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom 
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Komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania i wrzucenie jej 
do urny wyborczej. 

7. Głosujący otrzymuje pełną listę kandydatów i znakiem „X”  przy nazwisku kandydata 
zaznacza swój wybór. Można głosować tylko na jednego kandydata. Błędnie  
wypełniona karta jest głosem nieważnym. 

8. Przewodniczącym Rady SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w 
głosowaniu i uzyskała co najmniej 35 % liczby wszystkich ważnych głosów. 

9. W przypadku, gdy I tura nie wyłoniła przewodniczącego Szkolna Komisja Wyborcza 
zarządza wybory uzupełniające. Do drugiej tury wyborów przechodzą dwaj kandydaci, 
którzy w I turze uzyskali największą liczbę ważnych głosów. 

10. Nowy Przewodniczący Rady SU ma prawo wyboru trzech członków spośród kandydatów 
wyborczych, którzy będą współpracować z nim w ramach Rady. Swoją decyzję ma 
obowiązek przedstawić na pierwszym ogólnym zebraniu Rady SU. 

11. Wiceprzewodniczący, skarbnik i sekretarz Rady Samorządu Uczniowskiego wybierani są 
spośród wszystkich członków Rady w tajnych wyborach na pierwszym ogólnym zebraniu. 

12. Wiceprzewodniczącym Rady SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów 
spośród wszystkich członków Rady SU. 

13. Skarbnikiem Rady SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów w 
głosowaniu 

14. Sekretarzem Rady SU zostaje osoba, która otrzymała trzecią w kolejności liczbę głosów 
w głosowaniu. 

§ 28 
1. Mandat przewodniczącego i członka Rady SU wygasa w razie: 

a) rezygnacji, 
b) końca kadencji, 
c) po ukończeniu nauki w szkole, 
d) odwołania z pełnionej funkcji jeżeli w sposób rażący zostały naruszone 

postanowienia Statutu Szkoły lub regulaminu Samorządu Uczniowskiego. 
2. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji w miejsce stałych członków 

Rady SU -  Opiekun SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony i 
przeprowadzone zostają uzupełniające wybory powszechne. 

3. Przejęcie władzy przez nowo wybraną Radę Samorządu Szkolnego powinno nastąpić w 
pierwszych dniach miesiąca października każdego roku szkolnego w obecności 
wszystkich członków społeczności szkolnej. 

 
  
Rozdział VIII: FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI Samorządu Uczniowskiego 

§ 29 
1. Rada Samorządu Uczniowskiego może posiadać własne fundusze, które służą do 

finansowania jej działalności. 
2. Rada w porozumieniu z Opiekunem jest dysponentem tych funduszy. 
3. Fundusze Rady Samorządu Uczniowskiego mogą być gromadzone: 

a) z dobrowolnych składek członków SU 
b) z dochodów uzyskanych z organizowanych przez Radę Samorządu Uczniowskiego 

imprez i akcji, 
c) ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, inne instytucje i organizacje oraz 

osoby prywatne 
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Rozdział IX: POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 30 
1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas obrad Rady SU na wniosek 

Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, Dyrekcji Szkoły lub co najmniej jednej trzeciej 
członków Rady SU. 

2.  Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 1 tygodnia od daty jej 
podjęcia. 

3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Samorząd Uczniowski w dniu 11 kwietnia i 
wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2016r. 

 


