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Regulamin Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

Art. 1 

Samorząd Uczniowski, działający w I Liceum Ogólnokształcącym im. Edwarda Dembowskiego w 

Zielonej Górze, zwany dalej „samorządem”, działa na podstawie Statutu I Liceum Ogólnokształcącego 

oraz niniejszego Regulaminu. 

Art. 2 

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

Rozdział II 

Zakres działania i zadania samorządu 

Art. 3 

1. Samorząd umożliwia uczniom branie aktywnego udziału w życiu szkoły oraz wyrażanie opinii o jej 

działalności. 

2. Samorząd wyraża opinię w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów. 

3. Samorząd może przedstawiać dyrektorowi szkoły oraz radzie pedagogicznej wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów 

takich jak: 

1) Prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią oraz celami i stawianymi 

wymaganiami, 

2) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

4) Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

5) Prawo do organizowania, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, działalności kulturalnej, 

oświatowej i sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

6) Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu oraz wyboru rzecznika praw 

uczniowskich. 

4. Samorząd może, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, podejmować działania w zakresie 

wolontariatu poprzez utworzenie szkolnego koła wolontariatu. 

Art. 4 

Szczegółowe zasady działania szkolnego koła wolontariatu, w tym sposób organizacji i realizacji 

działań w zakresie wolontariatu, określa regulamin koła. 
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Rozdział III 

Organy samorządu 

Art. 5 

Uczniowie podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) 

lub za pośrednictwem organów samorządu. 

Art. 6 

1. Organami samorządu są: 

1) rada samorządu; 

2) przewodniczący samorządu. 

2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady samorządu oraz wyboru przewodniczącego 

samorządu określają odrębne uchwały. 

3. Zasady i tryb uzupełniania wakatów na stanowisku radnego, przewodniczącego lub 

wiceprzewodniczącego określa odrębna uchwała. 

Art. 7 

1. Działalność organów samorządu jest jawna. Ograniczenie jawności może się odbywać jedynie w 

uzasadnionych warunkach. 

2. Jawność działania organów samorządu obejmuje w szczególności prawo uczniów do uzyskiwania 

informacji, wstępu na sesje rady samorządu  i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do 

dokumentów wynikających z wykonywania zadań samorządu, w tym dziennika obrad oraz 

protokołów posiedzeń komisji rady samorządu. 

3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa uchwała. 

Art. 8 

Zasady i tryb przeprowadzania referendum samorządowego określa odrębna uchwała. 

Rada samorządu 

Art. 9 

Kadencja radnych samorządu trwa od dnia wyboru do końca trwającego roku szkolnego. 

Art. 10 

W skład rady wchodzą radni w liczbie 12.  

Art. 11 

1. Uchwały rady samorządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności kworum - co najmniej 

połowy regulaminowego składu rady, chyba że regulamin stanowi inaczej. 

2. Rada bez kworum może odraczać obrady i może być upoważniona do wymuszenia obecności 

radnych w sposób przewidziany przez przyjęte zasady obrad. 

3. Imienne wyniki głosowań są zapisywane w dzienniku obrad na życzenie co najmniej jednej piątej 

obecnych. 

Art. 12 

1. Wiceprzewodniczący samorządu przewodniczy obradom rady samorządu bez prawa głosu, chyba 

że głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte. 

2. Rada samorządu wybiera ze swojego grona przewodniczącego pro tempore, który przewodniczy 

obradom rady samorządu w przypadku nieobecności wiceprzewodniczącego lub sprawowania przez 

niego obowiązków przewodniczącego. 
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Art. 13 

Rada samorządu może określić zasady obrad, karać swoich członków za zakłócanie porządku oraz za 

zgodą dwóch trzecich wszystkich radnych wydalić członka. 

Art. 14 

1. Do właściwości rady samorządu należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 

samorządu, o ile regulamin nie stanowi inaczej. 

2. Do wyłącznej właściwości rady samorządu należy: 

1) podejmowanie uchwał; 

2) stanowienie o kierunkach działania przewodniczącego samorządu oraz przyjmowanie 

sprawozdań z jego działalności; 

3) powoływanie i odwoływanie skarbnika samorządu, który jest głównym księgowym budżetu – 

na wniosek przewodniczącego samorządu; 

4) uchwalanie budżetu samorządu, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu; 

5) rozpatrywanie raportu o stanie samorządu; 

6) uchwalanie programów samorządowych; 

7) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych samorządu; 

8) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych uchwałami do kompetencji rady samorządu. 

Art. 15 

1. Każdy projekt uchwały zatwierdzony przez radę samorządu, zanim wejdzie w życie, musi zostać 

przedstawiony przewodniczącemu samorządu. 

2. Przewodniczący podpisuje uchwałę lub zwraca ją do rady samorządu dołączając swoje zastrzeżenia, 

które zostają wpisane do dziennika obrad. 

3. Zwrócona uchwała może wejść w życie za głosem dwóch trzecich obecnych radnych. 

4. Jeżeli projekt uchwały nie zostanie zwrócony przez przewodniczącego samorządu w ciągu 10 dni 

roboczych, to wejdzie ona w życie, chyba że rada samorządu przeszkodziła w zwrocie projektu 

ustawy. 

Art. 16 

1. Rada samorządu ma wyłączne prawo do usuwania uczniów z pełnionego stanowiska w samorządzie 

za zgodą dwóch trzecich wszystkich radnych. 

2. Orzeczenie o usunięciu ucznia z pełnionego stanowiska nie może wykraczać poza usunięcie ucznia 

i pozbawienie prawa do pełnienia takiego stanowiska. 

Przewodniczący samorządu 

Art. 17 

1. Organem wykonawczym samorządu jest przewodniczący samorządu. 

2. Kadencja przewodniczącego samorządu rozpoczyna się w dniu jego wyboru i upływa wraz z 

zakończeniem roku szkolnego. 

3. Przewodniczący samorządu sprawuje kadencję razem z wiceprzewodniczącym wybranym na tę 

samą kadencję. 

Art. 18 

1. Przewodniczący samorządu wykonuje uchwały rady samorządu i zadania samorządu określone 

przepisami regulaminu. 

2. Do zadań przewodniczącego samorządu należy w szczególności: 

1) opracowywanie programów; 

2) określanie sposobu wykonywania uchwał; 
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3) wykonywanie budżetu. 

3. Przewodniczący samorządu kieruje bieżącymi sprawami samorządu oraz reprezentuje go na 

zewnątrz. 

Art. 19 

Przewodniczący samorządu co najmniej raz w roku przekazuje radzie samorządu raport dotyczący stanu 

samorządu i zaleca środki, które uzna za konieczne. 

Rozdział IV 

Przepisy końcowe 

Art. 20 

Regulamin może zostać zmieniony na wniosek dwóch trzecich rady samorządu lub większości uczniów. 

Art. 21 

Przed wykonaniem pierwszych wyborów, obowiązki rady samorządu, przewodniczącego i 

wiceprzewodniczącego sprawuje rada tymczasowa zarządzana przez twórców regulaminu. 

Art. 22 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


