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Regulamin Samorządu Uczniowskiego 
 

Opracowany na podstawie: 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz.1148) 

• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017r. poz. 2198) 

• Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

 

1. Samorząd Uczniowski jest organizacją wszystkich uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu (zwanego dalej Liceum). 

2. Szkolna Rada Uczniowska (zwana dalej SzRU) jest organem Samorządu Uczniowskiego.  

3. Do SzRU należą uczniowie, którzy zgłosili dobrowolnie chęć aktywnej działalności w Samorządzie 

Uczniowskim. Uczniowie, którzy otrzymali naganę Dyrektora Szkoły, zostali zawieszeni w prawach ucznia, 

są zagrożeni oceną niedostateczną z jakiegokolwiek przedmiotu lub zostali wykluczeni przez Zarząd SzRU 

ze względu na złamanie postanowień Regulaminu Samorządu Uczniowskiego (zwanego dalej 

Regulaminem) tracą prawo do działalności w jej ramach. 

4. Zasady funkcjonowania SzRU: 

1) SzRU w celu realizacji swoich zadań współpracuje wraz z Dyrektorem Szkoły i pozostałymi organami 

Liceum, 

2) spotkania SzRU odbywają się regularnie z częstotliwością określoną przez członków SzRU, 

Dyrektora Szkoły, nauczyciela-opiekuna lub Zarząd SzRU (zwanego dalej Zarządem), 

3) każdy uczeń ma prawo do informacji na temat bieżących działań SzRU oraz Zarządu. Oficjalnym 

źródłem informacji jest strona internetowa SzRU lub inne miejsce wskazane przez Zarząd, 

4) samorządy klasowe współpracują ze SzRU i Zarządem. W szczególności: 

a) pomagają w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedur głosowania, zwłaszcza wyborów 

do Zarządu, 

b) przeprowadzają konsultacje społeczne, 

c) przygotowują listy zainteresowanych osób i pośredniczą przy realizacji projektów,  

d) wykonują inne niezbędne zadania na zlecenie Zarządu wynikające z zadań i obowiązków 

Samorządu Uczniowskiego określonych w Statucie i innych aktach prawa oświatowego. 

5. Prawa SzRU: 

1) przedstawianie pozostałym organom Liceum wniosków we wszystkich sprawach szkoły, 

w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów, 

2) organizowanie życia szkolnego, prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej 

i wolontariackiej w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, 

3) wybór nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego, który jednocześnie 

podlega Wicedyrektorowi Szkoły sprawującemu nadzór nad sprawami wychowawczymi, 

4) występowanie z wnioskiem do Rady Pedagogicznej o przyznanie nagród dla uczniów 

wyróżniających się w nauce, działalności społecznej, itp. oraz sporządzanie wniosków o przyznanie 

stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów, 

5) pośredniczenie w rozwiązywaniu problemów na płaszczyźnie nauczyciel - uczeń, 

6) udzielenie pomocy uczniom mającym problemy w nauce, 

7) zgłaszanie wniosku o wotum nieufności wobec Zarządu. Procedurę odwoływania Zarządu lub 

członka Zarządu określa pkt. 7.3) Regulaminu. 
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6. Obowiązki SzRU: 

1) przestrzeganie praw i obowiązków zawartych w Statucie Liceum, 

2) aktywne uczestniczenie w życiu Liceum, 

3) uczestnictwo w spotkaniach SzRU, 

4) przygotowywanie imprez szkolnych i wydarzeń oraz organizacja przedsięwzięć związanych 

z działalnością SzRU, 

5) systematyczne informowanie swoich klas i całej społeczności szkolnej o działalności SzRU, 

6) reprezentowanie społeczności uczniowskiej Liceum, 

7) dbanie o dobre imię Liceum, 

8) stosowanie wysokich standardów moralnych, 

9) przedstawianie Radzie Pedagogicznej sprawozdania z działalności SzRU. 

7. Organem zarządzającym i reprezentującym SzRU jest Zarząd: 

1) Zarząd powoływany jest w drodze wyborów powszechnych, tajnych, równych i bezpośrednich 

przez wszystkich uczniów spośród zgłoszonych kandydatów. Procedurę przeprowadzenia 

wyborów określa osobny regulamin opracowany przez Zarząd zgodnie z następującymi 

wytycznymi:  

a) regulamin wyborów uchwalany jest przez SzRU większością głosów, 

b) wybory odbywają się na terenie szkoły lub przez Internet w terminie ustalonym przez 

SzRU,  

c) jeżeli któraś z klas jest nieobecna w dniu wyborów, jej samorząd klasowy ma obowiązek 

zawiadomić o tym fakcie SzRU. W takim przypadku klasa głosuje w najbliższym możliwym 

terminie. 

2) do Zarządu należą: 

a) Przewodniczący SzRU (zwany dalej Przewodniczącym), 

b) Wiceprzewodniczący SzRU (zwany dalej Wiceprzewodniczącym), 

c) Skarbnik SzRU (zwany dalej Skarbnikiem). 

3) kadencja Zarządu trwa rok: 

a) w szczególnych przypadkach kadencja Zarządu może zostać skrócona na mocy 

wyrażonego przez ogół uczniów wotum nieufności. Z wnioskiem o wotum nieufności 

występuje SzRU. Procedurę odwoływania Zarządu ustala opiekun Samorządu 

Uczniowskiego, 

b) w przypadku rezygnacji Przewodniczącego rozpisywane są nowe wybory. W przypadku 

rezygnacji lub odwołania Wiceprzewodniczącego lub Skarbnika, ich funkcję obejmują 

osoby wybrane przez członków SzRU. 

8. Uprawnienia i zadania Zarządu: 

1) powoływanie i wyznaczanie zakresu prac komisji i grup projektowych,  

2) powoływanie koordynatorów projektów przez członków Zarządu, 

3) powoływanie w razie potrzeby odrębnych stanowisk oraz wyznaczanie zakresu ich kompetencji. 

Utworzenie stanowiska oraz wybór kandydata zatwierdza SzRU zwykłą większością głosów, 

4) udzielanie patronatu inicjatywom, projektom, wydarzeniom ważnym dla społeczności szkolnej,  

5) prawo do wykluczenia ze spotkania członka SzRU, który nie stosuje się do Regulaminu SzRU lub 

w inny sposób utrudnia prowadzenie działalności, 

6) prawo do wydalenia członka SzRU w przypadku niestosowania się do powyższego Regulaminu. 

Powyższa decyzja wymaga uprzedniej akceptacji ze strony opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

9. Zakres kompetencji członków Zarządu: 

1) Przewodniczący: 

a) pełni funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, 



3 

b) przewodniczy spotkaniom SzRU, 

c) koordynuje pracę SzRU i Zarządu, 

d) przygotowuje sprawozdania z pracy SzRU, 

e)  reprezentuje SzRU oraz wszystkich uczniów Liceum, 

f) w sprawach pilnych może podjąć decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego spotkania SzRU. 

2) Wiceprzewodniczący: 

a) pełni funkcję wiceprzewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, 

b) w porozumieniu z Przewodniczącym koordynuje pracę SzRU, 

c) w czasie nieobecności Przewodniczącego lub jego niedyspozycji zastępuje 

Przewodniczącego, przejmując jego uprawnienia, 

d) reprezentuje SzRU oraz wszystkich uczniów Liceum. 

3) Skarbnik : 

a) koordynuje finanse SzRU i przygotowuje sprawozdania finansowe SzRU, 

b) przygotowuje wnioski o dofinansowanie działań i projektów SzRU. 

10. Zasady uchwalania i dokonywania zmian w Regulaminie: 

1) zmiana Regulaminu następuje na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Opiekuna 

Samorządu Uczniowskiego, Zarządu lub większości SzRU, 

2) Regulamin uchwalany jest przez ogół uczniów zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, 

3) Termin głosowania musi zostać podany do wiadomości publicznej najpóźniej na dwa tygodnie 

przed wyznaczonym terminem. Głosowanie przeprowadza się na terenie szkoły lub przez Internet.  

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego został uchwalony przez ogół uczniów rocznika 2020/2021 roku.  


