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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
XXXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI 

 IM. MIGUELA DE CERVANTESA W WARSZAWIE 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Art. 1. 1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie  art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148)oraz w oparciu o niniejszy Regulamin. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

 

Art. 2. 1. Samorząd Uczniowski ma za zadanie przede wszystkim łączyć społeczność danej szkoły, budzić 
poczucie wspólnoty, tworzyć atmosferę szkoły, wzbogacać tradycje szkolne, zaspokajać potrzeby ogółu 
uczniów. 

 2. Do zadań Samorządu należy w szczególności: 

 1) organizowanie uroczystości okolicznościowych, akcji charytatywnych, festynów, 

2) organizowanie i inicjowanie prac na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, 

3) organizowanie działalności pozalekcyjnej uczniów, 

4) organizowanie czasu wolnego uczniów (imprezy  kulturalno-oświatowe,), 

5) przygotowanie i emitowanie audycji szkolnego radiowęzła. 

 

Art. 3. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich 
sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:  

 1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 
 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 własnych zainteresowań, 

 4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

 5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 
 z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 

 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu. 

 

Art. 4. Samorząd  Uczniowski typuje i opiniuje kandydatury do stypendium Prezesa Rady Ministrów. 
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Rozdział II 

ORGANY I FUNKCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Art. 4. Organami Samorządu są: Walne Zgromadzenie, czyli zebranie wszystkich uczniów szkoły, Rada 
Samorządu Uczniowskiego, Rada Starszych, Rady Klas. 

Art. 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: wyrażanie swoich opinii 
o pracy organów Samorządu, odwołanie organów Samorządu lub poszczególnych ich  członków, jeżeli nie 
wykonują powierzonych im zadań, oraz zatwierdzenie zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego. 

Art. 6. 1. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzi pięć osób: Przewodniczący, Zastępca 
Przewodniczącego, Skarbnik, Spec I i Spec II. 

 2. Każdy członek Rady Samorządu Uczniowskiego jest odpowiedzialny za konkretne zadania: 

 1) Przewodniczący – koordynowanie wydarzeń, reprezentacja szkoły, rozdzielanie zadań, aktywny 
udział w akcjach Rady Samorządu Uczniowskiego, 

 2) Zastępca Przewodniczącego – pomoc Przewodniczącemu, zastępowanie go, koordynacja wydarzeń, 
aktywny udział  w akcjach  Rady Samorządu Uczniowskiego, 

 3) Skarbnik – pozyskiwanie i kontrola funduszy, aktywny udział w akcjach  Rady Samorządu 
Uczniowskiego, 

 4) Spec I – promocja Samorządu: opieka nad gablotą,  opieka nad kanałami komunikacji online, 
aktywny udział w akcjach  Rady Samorządu Uczniowskiego, 

 5) Spec  II – protokołowanie zebrań Rady Samorządu Uczniowskiego, aktywny udział wakacjach Rady 
Samorządu Uczniowskiego. 

  3. Rada Samorządu Uczniowskiego w ciągu roku organizuje: 

 1) integrację dla klas pierwszych, 

 2) zdjęcia klasowe, 

 3) akcję „Cervantes Dzieciom”, 

 4) piknik z okazji 21 Marca, 

 5) Święto Szkoły, 

 6) Dzień Sportu, 

 7) Dzień Dziecka, 

 8) październikowe spotkanie dla przewodniczących klas w celu zapoznania ich z planem pracy na 
najbliższy rok. 

Art. 7. 1. W skład Rady Klasy wchodzą trzy osoby: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Skarbnik. 

 2. Zadania Rady Klasy określają uczniowie wchodzący w skład danej klasy. 

Rozdział III 

WYBORY – POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Art. 1. 1.Rada Samorządu Uczniowskiego wybierana jest większością głosów 
w wyborach powszechnych i tajnych. 
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 2. Do Rady może kandydować Przewodniczący Rady Klasy,  jednak z chwilą objęcia funkcji 
Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego musi zrezygnować z dotychczasowej funkcji 
Przewodniczącego Rady Klasy. 

 

Art. 2. Rady Klas wybierane są większością głosów w wyborach klasowych i tajnych. 

 

Art. 3. 1.Walne Zgromadzenie Uczniów zwoływane jest na wniosek: co najmniej 1/5 uczniów szkoły, 
Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego, Rady Samorządu Uczniowskiego, Dyrektora szkoły. 

 2.Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają wszyscy uczniowie szkoły. 

Rozdział IV 

WYBORY - ZGŁOSZENIA DO WYBORÓW 

Art. 1. Wybory organizowane są co roku, w marcu. W szczególnych wypadkach (np. pandemia) kadencja Rady 
Samorządu Uczniowskiego może zostać przedłużona na kolejny rok za zgodą członków Rady. Decyzja o 
przedłużeniu kadencji Rady Samorządu Uczniowskiego musi zostać poparta przez Samorząd Uczniowski. 

Art. 2. 1.Uczniowie głosują na Grupę, która po wyborach przekształca się w Radę Samorządu Uczniowskiego. 

2. Uczniowie głosują na całą grupę, a nie na konkretne osoby. 

3. Obowiązkowo przed wyborami musi odbyć się minimum jedna debata, zorganizowana przez poprzedni 
Samorząd. 

4. Grupa ma obowiązek zorganizowania kampanii wyborczej, podczas której zaprezentuje swój plan zamierzeń. 

5. Wyborcy mogą oddać swój głos tylko na jedną grupę, głosy niezgodne 
z regulaminem zostaną unieważnione.  

Art. 3. 1. Grupa składa się z pięciu członków: Przewodniczącego, Zastępcy, Skarbnika i dwóch specjalistów, tzw. 
Speców.  

2. Członkowie grupy ustalają pomiędzy sobą stanowiska, na które chcą kandydować. 

3. Najwyżej 3 osoby z Grupy mogą należeć do tej samej klasy. 

4. W Grupie muszą być reprezentowani przedstawiciele różnych  płci. 

5. Grupa powinna posiadać nazwę, która nie będzie naruszała niczyich uczuć religijnych, nie będzie 
obraźliwa, nie będzie nawiązywała do niedozwolonych działań i zachowań oraz będzie zgodna 
z normami społecznymi i szkolnymi. 

6. Grupa powinna posiadać konkretny plan zamierzeń – przemyślany, realny do spełnienia i zgodny z 
normami określonymi w Statucie Szkolnym. 

7. Członkowie Grupy muszą pamiętać o tym, że swym zachowaniem reprezentują dobre imię szkoły – 
ich postępowanie musi być wzorem do naśladowania dla innych i nie może rażąco naruszać norm 
określonych 
w Statucie Szkolnym. 

Art. 4. 1. Aby zgłosić się do wyborów Grupa musi złożyć  na ręce Opiekuna Samorządu formularz zgłoszeniowy 
w terminie określonym przez Opiekuna Samorządu. 

2. W formularzu musi zostać zawarta nazwa, spis członków Grupy wraz 
z ustalonymi funkcjami oraz plan zamierzeń. 
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3. W przypadku niezgodności formularza z wymogami zawartymi w niniejszym regulaminie może on 
nie zostać przyjęty. 

Rozdział V 

REZYGNACJA I WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE 

Art. 1. 1. W przypadku rezygnacji z pracy w Radzie Samorządu Uczniowskiego,  członka obowiązuje miesięczny 
okres wypowiedzenia, podczas którego nadal aktywnie uczestniczy w pracy Samorządu. W tym czasie Rada 
Samorządu Uczniowskiego powinna zreformować swoje struktury (może zmienić funkcje w obrębie 
samorządu) i zorganizować wybory uzupełniające na konkretne stanowisko. 

 2. W wyborach uzupełniających startują indywidualni kandydaci.  Kadencja nowego członka Rady 
Samorządu trwa do kolejnych wyborów samorządowych. 

Rozdział VI 

RADA STARSZYCH 

Art. 1. 1. Po rocznym okresie pracy przeprowadzane są kolejne wybory (wyjątkiem jest sytuacja, o której mowa 
w rozdz. IV, art. 1). Poprzednia Rada Samorządu Uczniowskiego przekształca się w zespół doradczy, tzw. Radę 
Starszych, której kadencja trwa 2 miesiące. 

2. Zadaniem Rady Starszych jest pomoc nowej Radzie Samorządu Uczniowskiego we wdrożeniu się w 
wykonywanie powierzonych jej funkcji.  

3. Jeżeli Rada Samorządu Uczniowskiego wygra wybory po raz drugi, to Rada Starszych nie istnieje do 
końca drugiej kadencji Rady Samorządu Uczniowskiego.   

Rozdział VII 

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I JEGO ZADANIA 

Art. 1. Opiekunem Samorządu jest nauczyciel wybrany przez Radę Samorządu Uczniowskiego. 
Kandydat musi wyrazić zgodę na objęcie funkcji Opiekuna Samorządu. 

1. Opiekun czuwa nad całokształtem prac Rady Samorządu Uczniowskiego, doradza i wspomaga 
inicjatywy uczniowskie. 

2. Opiekun pośredniczy w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach. 

3. Opiekun jest ogniwem łączącym uczniów i ich przedstawicieli z Radą Pedagogiczną i Radą 
Rodziców. 

Rozdział VIII 

PRZEPISY KOŃCOWE 

Art. 1. 1.Traci moc dotychczasowy Regulamin.  

     2.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.12.2020r.  


