
   
 

   
 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Na podstawie: 

• art. 85 ust. 3 i 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 

2019 r. poz. 1148) 

• §18 Statutu XXI LO im. B. Prusa w Łodzi 

ustala się Regulamin Samorządu Uczniowskiego XXI LO im. B. Prusa w Łodzi: 

1. W XXI LO im. Bolesława Prusa działa Samorząd Uczniowski. 

2. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą wszyscy uczniowie Liceum. 

3. Prezydium Samorządu Uczniowskiego jest reprezentacją uczniów XXI LO im. B. Prusa w 

Łodzi, współdziałającą w realizacji zadań szkoły z Dyrektorem Liceum, Radą Pedagogiczną i 

Radą Rodziców. 

4. Samorząd Uczniowski opiera się na pracy społecznej ogółu uczniów i funkcjonuje na 

demokratycznych zasadach współżycia jednostek. 

5. Terenem działalności i siedzibą Samorządu Uczniowskiego jest XXI LO im. B. Prusa w Łodzi 

przy ul. Kopernika 2. 

6. Podstawowym aktem, regulującym działanie Samorządu Uczniowskiego, jest regulamin 

opracowany przez Prezydium Samorządu Uczniowskiego, a uchwalony przez ogół uczniów. 

7. Samorząd Uczniowski reprezentowany jest przez Prezydium Samorządu Uczniowskiego w 

składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący i wybrane przez nich maksymalnie 5 osób 

oraz przedstawicieli klasowych. 

8. Prezydium Samorządu Uczniowskiego ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę 

opiekuna Samorządu na daną kadencję.  

9. W ramach Samorządu Uczniowskiego działają sekcje, których zadaniem jest urozmaicanie 

życia szkoły oraz rozwijanie różnych zainteresowań uczniów. 

10. Członkowie sekcji wybierani są przez aktualnych członków Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego, a kadencja sekcji kończy się wraz z końcem kadencji Prezydium. 



   
 

   
 

11. Walne zebranie uczniów może być zwołane przez Prezydium Samorządu lub opiekuna 

Samorządu. 

12. Samorząd Uczniowski współdziała z dyrekcją Liceum, pedagogiem szkolnym, opiekunem 

Samorządu, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i oddziałowymi radami rodziców w realizacji 

podstawowych zadań, a w szczególności: 

12.1. współdziałanie w zakresie przestrzegania postanowień Statutu Liceum,12.2. 

podejmowanie działań, zmierzających do poprawy warunków życia i nauki w szkole, 

12.3. pomoc w opracowywaniu i realizowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego 

Liceum, 

12.4. przedstawienie dyrekcji i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii o istotnych 

sprawach Liceum, 

12.5. ochrona praw uczniowskich. 

13. Jedynym przedstawicielem Samorządu Uczniowskiego, działającego na terenie Liceum, 

jest Prezydium Samorządu Uczniowskiego, reprezentowane przez przewodniczącego lub jego 

zastępcę. 

14. Prezydium Samorządu Uczniowskiego może przedstawiać Dyrektorowi lub Radzie 

Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Liceum, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów. Prawa te obejmują: 

14.1. zapoznanie się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami, 

14.2. jawną i umotywowaną ocenę postępów w nauce i zachowaniu, 

14.3. opiniowanie planu lekcji, 

14.4. organizację życia szkolnego, 

14.5. redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej, 

14.6. prowadzenie radia szkolnego, 



   
 

   
 

14.7. organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, społecznej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

Dyrektorem i opiekunem Samorządu, 

14.8. typowanie uczniów do nagród i stypendiów, w tym do stypendium Prezesa Rady 

Ministrów, 

14.9. udział w pracach komisji szkolnych, w tym komisji ds. układania planu lekcji, komisji 

ds. opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego, 

14.10.obronę godności kolegów, 

14.11. przedstawianie opinii w sprawie skreślenia ucznia z rejestru uczniów Liceum. 

15. Prezydium Samorządu Uczniowskiego powinno otrzymać odpowiedź na swoje wnioski w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni, jeśli opinię wydaje dyrekcja, i 21 dni, jeśli opinię wydaje Rada 

Pedagogiczna. Terminy te mogą być przedłużone decyzją Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego. 

16. Prezydium Samorządu Uczniowskiego ma prawo wyrażania swojej opinii w sprawach 

konfliktu między uczniami a wychowawcą i innymi nauczycielami. 

17. Prezydium Samorządu Uczniowskiego (lub przez nie wyznaczeni jego przedstawiciele) ma 

prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej na zaproszenie lub za zgodą 

Dyrektora. 

18. Prezydium Samorządu Uczniowskiego (jego przedstawiciele lub członkowie) ma prawo do 

spotkań z Dyrektorem, w terminie uzgodnionym przez obie strony, jednak nie dłuższym niż 

10 dni. 

19. Samorząd Uczniowski ma prawo posiadać swoje środki finansowe i dysponować nimi 

(przez Prezydium Samorządu Uczniowskiego) w sposób i na cele przez siebie wyznaczone. 

20. Do kompetencji przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego należy: 

20.1. obowiązek reprezentowania Samorządu Uczniowskiego zarówno w Liceum, jak i 

poza nim, 

20.2. przewodniczenie zebraniom Samorządu i Prezydium Samorządu Uczniowskiego, 

20.3. nadzorowanie czy postanowienia Samorządu są zgodne ze Statutem Liceum, 



   
 

   
 

20.4. nadzorowanie pracy sekcji na ich prośbę oraz – w niewielkim stopniu – współpraca 

nimi i pomoc, 

20.5. prawo organizowania zebrań Prezydium Samorządu Uczniowskiego, 

20.6. występowanie do nauczycieli, za zgodą Dyrekcji, o zwolnienie wybranych uczniów z 

zajęć lekcyjnych, w celu wykonania pilnych prac samorządu, 

20.7. składnie wniosków do wychowawców klas o podniesienie oceny z zachowania 

uczniów wyróżniających się w pracy samorządu 

20.8. prawo zgłaszania przewodniczącym sekcji propozycji akcji, które jego zdaniem 

powinny zostać przeprowadzone, 

20.9. obowiązek dopilnowania, aby wszyscy członkowie zostali poinformowani o 

zebraniach. 

21. Do kompetencji wiceprzewodniczącego należy zastępowanie przewodniczącego w razie 

nieobecności lub na jego prośbę. Przewodniczący realizuje swoje prawa przy pomocy 

wiceprzewodniczącego. 

22. Prawo inicjatywy uchwały przysługuje wszystkim członkom Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego oraz przewodniczącym rad klasowych. 

23. Wszelkie propozycje zmian wniesione przez uczniów Liceum, przyjmuje się większością 

głosów w obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania w głosowaniu równym, 

tajnym. W konkretnych przypadkach Prezydium Samorządu Uczniowskiego może podjąć 

uchwałę o głosowaniu jawnym. 

24. Jeśli któryś z członków Prezydium Samorządu Uczniowskiego nie może przyjść na 

zebranie z ważnych powodów, może wyrazić swoją wolę na piśmie, która będzie 

uwzględniona w głosowaniu. 

25. Prezydium Samorządu Uczniowskiego w sprawach dotyczących ogółu uczniów musi 

ogłosić referendum. 

26. W przypadku głosowania nad referendum prawo do głosowania na wniosek 

przewodniczącego lub rzecznika praw uczniowskich (lub innej osoby pełniącej tę funkcję) 

przysługuje także przewodniczącym rad klasowych. 



   
 

   
 

27. W przypadku decydowania o ważnych sprawach dotyczących całej społeczności 

uczniowskiej, kiedy Prezydium Samorządu Uczniowskiego nie może (np. z powodu braku 

czasu na zorganizowanie) podjąć decyzji o referendum, organizuje się głosowanie, które 

wygląda w sposób następujący: przewodniczący poszczególnych klas przeprowadzą w swoich 

klasach głosowanie nad proponowaną uchwałą (na prośbę klasy głosowanie to odbywa się 

bez obecności nauczyciela), a następnie przewodniczący klas przedstawiają wyniki 

głosowania Prezydium Samorządu Uczniowskiego i na ich podstawie podejmowana jest 

decyzja nad uchwałą. 

28. Kadencja Prezydium Samorządu Uczniowskiego trwa od rozpoczęcia do zakończenia 

każdego roku szkolnego. 

29. Wybory organizowane są w II półroczu przez aktualnie urzędujący Samorząd Uczniowski 

spośród osób, które zostały wyłonione w drodze wyborów klasowych (nominowanych jest 

2 kandydatów z każdej klasy I) oraz kandydatów z klas I lub II (w systemie czteroletniego 

liceum) zgłaszających się samodzielnie. Wszyscy kandydaci muszą wyrazić zgodę na 

kandydowanie lub dobrowolnie zgłosić się do pracy w Samorządzie Uczniowskim. Kandydat 

na przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego nie może mieć klasyfikacyjnej oceny 

niedostatecznej, nagannego zachowania lub łamać postanowienia Statutu i regulaminów 

szkolnych. 

30. Istnieje możliwość ponownego wystartowania w wyborach (umożliwia dwuletnią 

kadencję) 

31. Do przeprowadzenia wyborów powoływana jest Szkolna Komisja Wyborcza, w skład 

której wchodzą: wskazane osoby z Prezydium Samorządu Uczniowskiego, jeden uczeń  

(niezależny obserwator), opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

32. Wybory odbywają się nie wcześniej niż po upływie tygodnia od zgłoszenia kandydatur. 

Okres ten pozwala na zapoznanie się uczniów z programami kandydujących osób. 

Głosowanie na przewodniczącego i jego zastępców jest głosowaniem tajnym, równym i 

powszechnym. W przypadku równej liczby głosów dwóch lub więcej kandydatów, Szkolna 

Komisja Wyborcza przeprowadza publiczne losowanie w dniu przypadającym po dniu 

głosowania. Z losowania sporządza się protokół. 



   
 

   
 

33. Jeżeli do wyborów do Samorządu Uczniowskiego, w ustalonym terminie nie zgłoszą się 

żadni kandydaci, za kandydatów uznaje się członków samorządów klasowych. 

34. W głosowaniu biorą udział uczniowie klas I, II i III. 

35. Przewodniczącym na następny rok szkolny zostaje osoba z największą ilością głosów, a 

funkcję wiceprzewodniczącego obejmuje osoba z drugą największą ilością głosów. 

36. Przewodniczącemu przysługuje prawo wyboru 2 lub 3 członków Prezydium, a jego 

zastępcy prawo wyboru 2 takich osób. 

37. Prezydium Samorządu Uczniowskiego ma prawo wybrać, spośród członków Prezydium 

skarbnika Samorządu, 

38. Przewodniczący lub jego zastępca może zostać odwołany w wyniku niewywiązania się ze 

swoich obowiązków na wniosek jednego z członków Prezydium Samorządu Uczniowskiego, 

Dyrektora lub przynajmniej 3 przewodniczących samorządów klasowych. Głosowanie nad 

tym wnioskiem wygląda w sposób przedstawiony w pkt. 39. 

39. Członek Prezydium Samorządu Uczniowskiego może zostać odwołany w przypadku 

rażącego naruszenia Statutu, niewypełnienia swoich obowiązków, a członkowie Prezydium 

Samorządu Uczniowskiego także z powodów dyscyplinarnych na wniosek Samorządu 

Uczniowskiego lub Dyrektora Liceum. Wniosek ten musi być przyjęty w głosowaniu równym, 

tajnym i powszechnym bezwzględną większością głosów. Głosowanie organizują 

przewodniczący klas w poszczególnych klasach. 

40. W przypadku odwołania Prezydium Samorządu Uczniowskiego ponowne wybory 

organizują także przewodniczący rad klasowych. 

41. Samorząd Uczniowski dysponuje funduszami pochodzącymi z zysków z akcji i imprez 

przez niego organizowanych. 

42. Zyski z akcji organizowanych przez Samorząd przechodzą w całości do jego funduszy, 

chyba że Prezydium Samorządu Uczniowskiego postanowi inaczej. 

43. Skarbnik Prezydium Samorządu Uczniowskiego zobowiązany jest do ewidencjonowania 

wszystkich przychodów i wydatków Samorządu. 



   
 

   
 

44. Po zakończonej kadencji Prezydium Samorządu Uczniowskiego przekazuje całą 

dokumentację nowo powołanemu Prezydium Samorządu Uczniowskiego. 


