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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

W ŁODZI 

Podstawa prawna: 

• Art. 55 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty. 

• Statut IX LO w Łodzi. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów IX LO. 

2. Samorząd jest organizacją niezależną od jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. 

3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. 

4.Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

 

§ 2 

CELE: 

1.Celem Samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim 

postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i 

zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej 

inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności. 

2.Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej 

społeczności szkolnej. 

3.Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły. 

4.Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej 

atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom. 



 

 

5.Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa demokratycznych form współżycia  i 

poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły. 

 

§ 3 

ZADANIA: 

1.Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania 

obowiązków szkolnych. 

2.Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i 

wzbogacanie tej tradycji. 

3.Przedstawianie Dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców opinii i 

potrzeb społeczności uczniowskiej. 

4.Współdziałanie z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w zapewnieniu 

uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w 

trudnej sytuacji. 

5.Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, 

organizowanie wypoczynku i rozrywki. 

6.Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym (za przebieg dyskotek, 

spotkań na terenie szkoły odpowiedzialny jest Samorząd). 

7.Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w 

środowisku uczniowskim. 

8.Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów miedzy uczniami oraz między uczniami i 

nauczycielami. 

9.Organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele. 

10.Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu SU. 

11.Informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach (informacje na tablicy 

ogłoszeniowej SU, gazetka szkolna, godziny wychowawcze, apele).  

 

 

 

 

 



§ 4 

PRAWA: 

1.Samorząd ma prawo do przedstawiania Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi 

opinii we wszystkich sprawach szkoły i wniosków dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, tj.: 

• prawa do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, 

stawianymi wymaganiami, 

 

• prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i  

promowania oraz nagradzania uczniów. 

 

• prawa do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu, 

 

• prawa do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością 

rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

 

• prawa do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

 

• prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem, 

 

• prawo opiniowania pracy nauczycieli (na prośbę Dyrektora). 

 

Rozdział 2 

Organy Samorządu Uczniowskiego 

§ 5 

1.Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie 

poszczególnych klas do Samorządów Klasowych. 

2.W skład Zarządu Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wchodzą: 

• przewodniczący 

• zastępca 

• skarbnik 

• sekretarz 

• rzecznik praw ucznia 

3.Zarząd SU wybierany jest przez uczniów klas I – III w głosowaniu tajnym według ordynacji 

ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków Samorządu. 



4.W Samorządzie Uczniowskim działają  sekcje: 

• plastyczno – fotograficzna 

• nagłośnieniowa 

• informatyczna 

• charytatywna 

• ekologiczna 

5.Nad przebiegiem prac Samorządu czuwa Opiekun SU. 

6.W przypadku rażących zaniedbań na wniosek Dyrektora szkoły, Opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego lub Samorządu Klasowego może dojść do odwołania Zarządu SU, lub jego 

członków. 

 

7.Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa od 1 lutego do 31stycznia następnego 

roku. 

 

8.Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o plan pracy ustalony na bieżący rok pracy. 

 

9.Dokumentację Samorządu tworzą: 

• plan pracy zatwierdzony przez Zarząd SU na cały rok szkolny, 

• roczne sprawozdanie z wydatków prowadzoną przez skarbnika SU, 

• sprawozdania, protokoły i uchwały sporządzane przez SU. 

Dokumentacja SU jest nadzorowana przez Opiekuna SU i Dyrektora szkoły. 

10.Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

11.Zarząd SU omawia problemy nurtujące młodzież na spotkaniu z Opiekunem SU i 

Dyrektorem szkoły w zależności od potrzeb. 

 

Rozdział 3 

Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego 

§ 6 

Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego określa Ordynacja 

Wyborcza. 

 

 

 

 



Rozdział 4 

Fundusze Samorządu Uczniowskiego 

§ 7 

Samorząd  posiadać własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności. 

Dysponentem funduszu jest Zarząd SU w porozumieniu z Opiekunem SU. 

Samorząd Uczniowski może uzyskiwać dochody: 

• Z organizowanych imprez tj. sprzedaż biletów na dyskotekę, loteria fantowa, aukcje 

prac uczniów. 

• Ze środków przekazanych przez sponsorów. 

• Z dobrowolnych składek uczniów. 

• Ze zbiórki surowców wtórnych. 

 

 

Rozdział 5 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

§ 8 

Do obowiązków Opiekuna SU należy: 

• Reprezentowanie Samorządu przed organami szkoły. 

• Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału 

nauczycieli i Dyrektora Szkoły. 

• Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie 

dysponowania funduszami. 

• Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw 

uczniowskich. 

• Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności SU. 

• Uczestnictwo w ocenianiu pracy SU dokonywanej przez Dyrektora Szkoły i Radę 

Pedagogiczną. 

 

 

 

 

 



 

Rozdział 6 

Obowiązki Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej  

wobec Samorządu Uczniowskiego 

§ 9 

1.Udzielanie pomocy w całokształcie działalności Samorządów, w szczególności w 

przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły. 

2.Zapoznanie SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których 

realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie 

ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły. 

3.Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności 

Samorządów (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, itp.). 

4.Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przez 

władze szkolne stanowisku. 

5.Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły. 

6.Zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organizacjami uczniowskimi i z 

władzami szkoły. 

7.Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia Samorządu,     

jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły. 

 

 

 

Rozdział 7 

Postanowienia końcowe 

§ 10 

1.Zmiana (nowelizacja) Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego 

uchwalenia. 

2.Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych 

przepisów. 

3.Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, Przewodniczący opracowuje i ogłasza, w 

formie obwieszczenia, tekst jednolity Regulaminu. 



4.Wszystkie decyzje SU podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy 

składu rady.  

5.Decyzje podjęte przez SU muszą być zatwierdzone przez Dyrektora szkoły. 

6.Podstawowe dokumenty takie jak regulamin,  oraz sprawozdanie z działalności SU znajdują 

się u Dyrektora szkoły, Opiekuna SU i są dostępne do wglądu wszystkim zainteresowanym.  

7.Niniejszy Regulamin stosuje się łącznie ze Statutem Szkoły od dnia uchwalenia. 

 

 Opracowała 

Violetta Kruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wybory do Samorządu Uczniowskiego 
 

ORDYNACJA WYBORCZA 
 
W skład Rady Uczniowskiej wchodzą: 

• przewodniczący   

• zastępca przewodniczącego 

• skarbnik 

• sekretarz 

• rzecznik praw ucznia 

O miejsce w radzie Samorządu Uczniowskiego IX Liceum Ogólnokształcącego  

im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi mogą ubiegać się osoby, które: 

• są uczniami IX LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi 

• uczęszczają do klas pierwszych i drugich 

• posiadają średnią ocen śródrocznych powyżej 3,5 i ocenę wzorową lub bardzo 

dobrą z zachowania. 

• złożą swoją kandydaturę do dnia wyznaczonego przez Opiekuna SU (podania 

dostarczą do Opiekuna SU) 

• dołączą do podania opinię wychowawcy klasy oraz podpisy osób 

popierających kandydaturę ( 20 różnych podpisów uczniów spoza klasy, do 

której uczęszcza kandydat do SU) 

 ZASADY KAMPANII WYBORCZEJ 

1. kampania wyborcza odbywa się  w  styczniu bieżącego roku szkolnego; 

• agitacja może być prowadzona poprzez plakaty umieszczone na specjalnie do 

tego przeznaczonych miejscach; podczas przerw jako wyborczy happening 

oraz za pomocą ogłoszeń przez szkolne radio na zasadach określonych przez 

radę SU; 

• w kampanii zabrania się używania wulgaryzmów, niedopuszczalne jest 

obrażanie godności i uczuć innych osób – całkowity zakaz kampanii 

negatywnej; 



• Samorząd Uczniowski zastrzega sobie prawo wycofania kandydatury osób, 

które łamią zasady kampanii wyborczej. 

 ZASADY WYBORU KANDYDATÓW DO  

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

• głosowanie zostanie przeprowadzone do końca stycznia bieżącego roku 

szkolnego za pomocą specjalnych kart do głosowania, na których będą 

umieszczone nazwiska kandydatów; 

• uczniowie głosują na kandydatów ubiegających się o urząd przewodniczącego 

SU oraz na urząd rzecznika praw ucznia; 

• uczniowie będą głosować poprzez zaznaczenie kratki przy nazwisku jednego 

kandydata na ww. urzędy; 

• głosowanie jest tajne; 

• głos będzie nieważny, gdy na karcie głosujący zaznaczy więcej niż jednego 

kandydata na dany urząd, dopisze inne nazwisko lub inne dane; 

• prawo głosowania ma każdy uczeń IX LO im. J.Dąbrowskiego w Łodzi; 

• zamknięcie urny wyborczej nastąpi po oddaniu głosów przez uczniów 

wszystkich klas; 

• liczenie głosów przeprowadzi komisja, w skład której wchodzi: urzędujący SU 

oraz Opiekun SU; 

• w skład nowej Rady Uczniowskiej wchodzą kandydaci, którzy uzyskają 

największe poparcie wśród uczniów – wyborców; 

• przewodniczącym RU zostaje osoba, która uzyska największą liczbę głosów 

spośród kandydatów na ten urząd; 

• rzecznikiem praw ucznia zostaje osoba, która uzyska największą liczbę głosów 

spośród kandydatów na ten urząd; jeśli na to stanowisko kandyduje tylko jedna 

osoba, musi ona uzyskać co najmniej 50% głosów, 

 

Bliższych informacji na temat wyborów oraz pracy SU IX LO w Łodzi udzielają 

Opiekunki SU: mgr Violetta Kruk,  mgr Katarzyna Sadowska. 

                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


