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Preambuła 

Z myślą o przyszłości naszej szkoły i dobru wszystkich jej uczniów, 

my, Samorząd Uczniowski  

IX Liceum Ogólnokształcącego 

im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie, 

ustanawiamy niniejszy dokument 

 jednym z najważniejszych aktów prawnych 

 zawierających podstawowe prawa i obowiązki  

względem wszystkich, którzy do niej należą. 

Prawa tu spisane staną się wyznacznikami 

 nieskazitelnego charakteru, 

patriotyzmu, 

jedności, 

równości i sprawiedliwości, 

 jakimi powinni kierować się uczniowie 

IX Liceum Ogólnokształcącego 

im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie. 

Apelujemy do wszystkich, 

aby sumiennie, trwale i sprawiedliwie 

stosowali się do zasad zawartych w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego, 

tak aby wspólnie pracować nad dobrem społeczności naszej szkoły, 

aby uświetniać jej program nauczania oraz czcić jej tradycje, 

rozwijać jej kulturę oraz wzbogacać jej historię… 

 

  

 

 



Rozdział I 
 

Postanowienia Ogólne  
 

Art. 1 
 

1. Samorząd Uczniowski jest jednym z organów szkoły działającym na podstawie ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi 
zmianami) – art. 55. 

 
2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest zgodny ze Statutem IX Liceum Ogólnokształcącego 

im. C.K. Norwida w Częstochowie. 
 

Rozdział II 
 

Samorząd Uczniowski 
 

Art. 2 
1. Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, tworzą, z mocy prawa, wszyscy uczniowie 

Szkoły. 

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

3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. 

Art. 3 

Celem działań Samorządu Uczniowskiego jest: 

a) zachęcanie uczniów do podejmowania i realizowania zadań sprzyjających rozwojowi szkoły, 

b) dbanie o dobre imię szkoły, o kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji, 

c) kreowanie twórczej atmosfery szkoły, która sprzyja samorealizacji i poszerzaniu zainteresowań 
uczniów, 

d) uczenie młodzieży demokracji, solidarności i współodpowiedzialności, 

e) przygotowanie uczniów do efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowanie 
więzi międzyludzkich, 

f) kształtowanie postaw tolerancji, poczucia odpowiedzialności i chęci niesienia pomocy innym 
ludziom, 

g) angażowanie się w realizację programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły 

Art. 4 

Zadania Samorządu : 

a) integracja i organizowanie społeczności szkolnej, 

b) przedstawianie Dyrektorowi Szkoły oraz Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności 
uczniowskiej, 

c) współdziałanie z innymi organami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do 
nauki i udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji, 



d) organizowanie imprez o charakterze patriotycznym, kulturalnym, rozrywkowym, 

e) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w 
środowisku uczniowskim, 

f) aktywizowanie uczniów w celu wykonania prac na rzecz klasy, szkoły i najbliższego otoczenia,  

g) zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów miedzy uczniami oraz między uczniami i 
nauczycielami, 

h) współdziałanie z organizacjami młodzieżowymi i społecznymi. 

Rozdział III 

Organy Samorządu Uczniowskiego 

Art. 5 

1. Organami Samorządu są: 

a) Prezydium Samorządu Uczniowskiego, 

b) Sejmik Uczniowski. 

2. Prezydium Samorządu Uczniowskiego składa się z: 

a) Przewodniczącego, 

b) Zastępcy Przewodniczącego, 

c) trzech Członków. 

Rozdział IV 

Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego  

Art. 6 

1. Prezydium Samorządu Uczniowskiego jest organem wykonawczym i działa we współpracy z 
Sejmikiem Uczniowskim. 

2. Prezydium Samorządu Uczniowskiego: 

a) kieruje bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego, 

b) reprezentuje Samorząd na zewnątrz, 

c) występuje do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego, 

d) informuje o prawach i obowiązkach uczniów, 

e) opracowuje roczny plan pracy Samorządu, 

f) składa sprawozdania Sejmikowi Uczniowskiemu ze swojej działalności, 



g) pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych, 

h) obowiązkowo prowadzi dokumentację pracy Samorządu w formie protokołów, 

i) gospodaruje środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego, 

j) ustala wysokość składek, 

k) wykonuje zadania zlecone przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję Szkoły, 

l) uczestniczy w posiedzeniu Rady Pedagogicznej w części dotyczącej sprawozdań z 
działalności Samorządu, 

m) dokonuje wyboru Opiekuna Samorządu, 

n) nadzoruje działalność Szkolnego Radiowęzła. 

3. Zakres kompetencji Samorządu Uczniowskiego określa ustawa wspomniana w art. 1 pkt 1 
Regulaminu Samorządu Uczniowskiego. 

Art. 7 

1. Przewodniczący Prezydium Samorządu Uczniowskiego: 

a) kieruje pracą Samorządu, 

b) reprezentuje uczniów IX LO, 

c) współpracuje z Dyrekcją Szkoły i nauczycielami, 

d) zwołuje i przewodniczy obradom Prezydium Samorządu Uczniowskiego. 

Art. 8 

2. Zastępca Przewodniczącego Prezydium Samorządu Uczniowskiego: 

a) realizuje zadania określone przez Przewodniczącego, 

b) w czasie nieobecności Przewodniczącego pełni jego obowiązki, 

c) pomaga Przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków, 

d) zwołuje i przewodniczy obradom Sejmiku Uczniowskiego. 

Art. 9 

1. Sejmik Uczniowski tworzą wszyscy Przewodniczący Samorządów Klasowych.  

2. W obradach Sejmiku w razie nieobecności Przewodniczącego Klasy może brać udział członek 
Samorządu Klasowego. 

3. Sejmik Uczniowski: 

a) uchwala Regulamin SU, 



b) podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie, 

c) uchwala budżet, 

d) kontroluje i ocenia działalność Prezydium Samorządu Uczniowskiego, 

e) przyjmuje sprawozdania z pracy Prezydium Samorządu Uczniowskiego, 

f) wyłania Komisję Wyborczą dla przeprowadzenia wyborów do Prezydium Samorządu 
Uczniowskiego, 

g) kontroluje i ocenia działalność Prezydium Samorządu Uczniowskiego, 

h) wyraża opinię w sprawach dotyczących życia szkoły, 

i) uchwala absolutorium dla ustępującego Przewodniczącego, 

j) może wnioskować o zmianę Przewodniczącego Klasy. 

4. Uchwały Sejmiku Uczniowskiego są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy jej członków. 

5. Uchwały Sejmiku są protokołowane. 

Rozdział V 

Kadencja i funkcjonowanie Organów Samorządu Uczniowskiego  

Art. 10 

1. Kadencja wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego trwa rok. 

2. Członek Prezydium Samorządu Uczniowskiego może sam zrezygnować z działalności w tymże 
Prezydium. Na jego miejsce powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno 
największą ilość głosów, a nie jest w Prezydium Samorządu Uczniowskiego, lub osobę 
zgłoszoną i zaakceptowaną przez Sejmik Uczniowski. 

3. Posiedzenia Sejmiku Uczniowskiego zwoływane są w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w 
miesiącu. Posiedzenia odbywają się w czasie długich przerw lub w innym terminie ustalonym 
wcześniej przez Prezydium Samorządu Uczniowskiego. 

4. Opiekun Samorządu ma prawo za pośrednictwem członków Prezydium Samorządu 
Uczniowskiego, w uzasadnionych przypadkach, zwoływać posiedzenie Sejmiku 
Uczniowskiego lub Prezydium Samorządu Uczniowskiego w czasie zajęć lekcyjnych.  

5. W zebraniach Prezydium Samorządu Uczniowskiego lub posiedzeniach Sejmiku 
Uczniowskiego może brać udział, po uprzednim powiadomieniu Prezydium Samorządu 
Uczniowskiego, Dyrektor, Wicedyrektor lub przedstawiciel Rady Pedagogicznej. 

Rozdział VI 

Tryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego  

Art. 11 



1. Nad przebiegiem wyborów czuwa Komisja Wyborcza (5 osób) wyłoniona przez Sejm ik 
Uczniowski w ostatnim tygodniu września. 

2. W Komisji Wyborczej nie mogą zasiadać uczniowie jednej klasy. 

3. Komisja Wyborcza wybiera swojego przewodniczącego większością głosów. 

4. Komisja Wyborcza może powołać Asystentów wyborczych do pomocy w organizacji wyborów. 

Art. 12 

Zadania Komisji Wyborczej: 

a) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem regulaminowego przeprowadzenia 
wyborów, 

b) rejestrowanie kandydatur uczniów, 

c) ustalanie i ogłaszanie wyników wyborów, 

d) złożenie sprawozdania z wyborów, 

e) rozpatrywanie ewentualnych skarg dotyczących wyborów, 

f) przygotowanie kart do głosowana, 

g) poinformowanie o sposobie przeprowadzenia wyborów, 

h) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów w wyborach. 

Art. 13 
1. Wybory do Prezydium Samorządu odbywają się w ostatni czwartek października, w godzinach 

8.00-12.00, w wyznaczonym wcześniej lokalu wyborczym lub w innym terminie ustalonym 
wcześniej przez Sejmik Uczniowski nie później niż w ostatnim tygodniu listopada. 

2. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom klas I – III. 

3. Bierne prawo wyborcze przysługuje uczniom klas I – II. 

4. Kandydatem może zostać osoba, która: 

a) uzyskała akceptację 50 uczniów szkoły wyrażoną na piśmie, 

b) uzyskała zgodę większości nauczycieli uczących wyrażoną na piśmie, 

c) otrzymała pozytywną opinię wychowawcy wyrażoną na piśmie. 

5. Do 7 października kandydaci zgłaszają chęć startu w wyborach wraz z programem wyborczym 
i dokumentami wymienionymi w art. 13 pkt 4 Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.  

6. Komisja Wyborcza do 10 października podaje do wiadomości listę osób zarejestrowanych jako 
kandydaci do Prezydium Samorządu Uczniowskiego. 

7. Kandydaci z chwilą ogłoszenia list kandydatów mogą rozpocząć kampanię wyborczą.  

8. Kampania wyborcza kończy się w dniu poprzedzającym wybory. 



9. Kampania musi być prowadzona w sposób kulturalny i nieprzeszkadzający normalnemu 
funkcjonowaniu szkoły. 

10. W dniu poprzedzającym wybory kandydatów obowiązuje cisza wyborcza. 

11. Wszelkie nieprawidłowości Komisja Wyborcza rozstrzyga w trybie natychmiastowym.  

12. Kandydat odpowiada za swoją kampanię wyborczą (w tym też za poczynania osób 
prowadzących ich kampanię). 

13. Kandydat łamiący ciszę wyborczą lub jakiekolwiek postanowienia Komisji Wyborczej lub 
niniejszego Regulaminu może zostać skreślony z listy kandydatów. 

Art. 14 

1. Wybory są tajne, bezpośrednie, równe, powszechne. 

2. Głosujący potwierdzają podpisem na liście odbiór karty do głosowania. Głosować można tylko 
na jednego kandydata. Wyborca stawia znak „X” obok nazwiska kandydata, na którego głosuje. 
Wyborca wrzuca kartkę wyborczą do urny w obecności Komisji Wyborczej. 

3. Głos jest nieważny gdy na karcie zakreślono więcej niż jedno nazwisko, nie zakreślono 
żadnego, dopisano osobę niestartującą lub w innym przypadku niezgodnym z zasadami 
głosowania (decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza). 

4. Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza, w obecności Opiekuna Samorządu 
Uczniowskiego, otwiera urnę wyborczą i przystępuje do liczenia głosów. 

5. Po zakończeniu liczenia głosów Przewodniczący Komisji Wyborczej sporządza protokół, który 
podpisują wszyscy członkowie Komisji i nadzorujący nauczyciel. 

6. Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów następnego dnia po ich przeprowadzeniu.  

Art. 15 

1. W skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego wejdzie pięciu kandydatów, którzy otrzymali 
kolejno największą ilość ważnych głosów. Są to kolejno: Przewodniczący, Zastępca 
Przewodniczącego i troje członków. 

2. Zaprzysiężenie nowego Prezydium Samorządu Uczniowskiego następuje w dniu ogłoszenia 
wyników. 

3. Pierwsze posiedzenie nowego Prezydium zwołuje Przewodniczący w ciągu 2 dni roboczych od 
zaprzysiężenia. 

Rozdział VII 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

Art. 16 

1. Samorząd Uczniowski posiada trzech opiekunów. 

2. Kadencja Opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa 3 lata z możliwością jej przedłużenia.  



3. Wybór Opiekuna Samorządu Uczniowskiego poprzedza przeprowadzenie ankiety wśród 
uczniów, która pozwoli określić najbardziej poszukiwane przez młodzież cechy i 
predyspozycje Opiekuna. 

4. Ankietę przeprowadza się w terminie ustalonym przez Prezydium Samorządu Uczniowskiego.  

5. Wyniki ankiety ogłoszone powinny zostać nie później niż tydzień po jej przeprowadzeniu. 

6. Sejmik Uczniowski zobowiązany jest po ogłoszeniu wyników ankiety, przeprowadzić 
dyskusję, dokonać wyboru Kandydata na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego i 
skonsultować kandydaturę z Dyrektorem Szkoły. 

7. Po zasięgnięciu opinii Dyrektora Szkoły Sejmik Uczniowski powołuje Opiekuna Samorządu 
Uczniowskiego. 

8. Sejmikowi Uczniowskiemu przysługuje prawo zgłoszenia nowej osoby jako Opiekuna w 
sytuacji, gdy pełniący funkcję nauczyciel zawiódł zaufanie uczniów. 

Rozdział VIII 

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia 

Art. 17 

1. Prawo wyboru Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia przysługuje wszystkim uczniom szkoły.  

2. Kadencja Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia trwa 3 lata. 

3. Kandydata na Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia może zgłosić minimum 30 uczniów po 
zasięgnięciu opinii Dyrektora Szkoły. 

4. Wybory na Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia odbywają się w tym samym czasie co wybory 
do Prezydium Samorządu Uczniowskiego i przeprowadza się je zgodnie z art. 14 Regulaminu 
Samorządu Uczniowskiego. 

5. Nowo wybrany Szkolny Rzecznik Praw Ucznia obejmuje urząd z chwilą ogłoszenia wyników. 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe  

Art. 18 

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom. 

2. Sposób udostępniania Regulaminu ustala Prezydium SU w porozumieniu z opiekunem SU. 

3. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony na wniosek Prezydium Samorządu Uczniowskiego 
w wyniku decyzji członków Sejmiku Uczniowskiego zwykłą większością głosów przy 
obecności minimum ¾ członków Sejmiku. 

4. Traci moc Regulamin Samorządu Uczniowskiego obowiązujący od 3 września 2012 roku.  

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 1 styczna 2015 roku. 


