
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

 Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach 

Podstawa prawna: art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

59). 

§ 1 

Samorząd Uczniowski i jego organy 

1) Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie ZSO w Myślenicach 

2) Władzami samorządu uczniowskiego są: 

a. na szczeblu klas - samorządy klasowe, 

b. na szczeblu szkoły – Rada Samorządu Uczniowskiego (zwana dalej Radą). 

3) Rada składa się z następujących funkcji: 

a. przewodniczący samorządu, 

b. przewodniczącego, 

c. skarbnik, 

d. sekretarz, 

e. członkowie rady. 

4) Członkowie Rady wybierani są przez ogół uczniów poprzez wyłanianie przedstawicieli 

klas na zebraniach klasowych. 

5) Przewodniczący wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym 

i powszechnym spośród zaproponowanych kandydatów. 

6) Wybory odbywają się zgodnie z ordynacją wyborcza samorządu uczniowskiego (§ 5 

regulaminu). 

§ 2 

Prawa i kompetencje Samorządu Uczniowskiego 

1) Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i 

stawianymi wymaganiami; 

b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

c. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

d. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

e. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z dyrektorem; 

f. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 



2) Kompetencje stanowiące samorządu uczniowskiego: 

a. uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego, 

b. przedstawienie sporządzonych przez samorząd uczniowski wniosków o przyznanie 

uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

3) Kompetencje opiniodawcze samorządu uczniowskiego: 

a. opinia w sprawie wyznaczenia na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału 

lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w 

zakresie rozszerzonym, 

b. opiniowanie programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły, 

c. wnioskowanie o nadanie imienia szkole, 

d. opiniowanie wniosku dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów, 

e. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

f. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych 

niż określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 z r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603) 

g. wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na 

terenie szkoły jednolitego stroju, 

h. opinia w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia 

przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, 

i. opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju. 

§ 3 

Opiekun samorządu 

1) Opiekuna samorządu uczniowskiego wybierają wszyscy uczniowie szkoły. 

2) Opiekun pełni funkcję doradczą samorządu. 

3) Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora (bez prawa 

głosu) obrad rady i koordynatora działalności samorządu. 

4) Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji. 

5) Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa rok, z możliwością ponownego 

wyboru. 

§ 4. 

Decyzje Samorządu Uczniowskiego 

1) Wszystkie decyzje prezydium i samorządów klasowych podejmuje się większością 

głosów w obecności co najmniej połowy ich składu. 

2) Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora 

szkoły. 



§ 5  

Ordynacja wyborcza 

1) Wybory przewodniczącego i członków Rady są powszechne, bezpośrednie, równe 

i tajne. 

2) Dniem wyborów jest dzień nauki szkolnej, w ciągu miesiąca poprzedzającego upływ 

kadencji Rady lub w razie rozwiązania Rady – dzień nauki w ciągu miesiąca 

od zakończenia kadencji Rady. 

3) Każdy wyborca ma jeden głos. 

4) Kadencja Rady trwa jeden rok licząc od dnia ogłoszenia wyników wyborów. 

5) Przewodniczący Rady w porozumieniu z Dyrektorem Liceum zarządza wybory 

i wyznacza ich datę zgodnie z pkt.2. Zarządzenie Przewodniczącego podaje się do 

wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole. W Zarządzeniu 

określane są dni, w których upływają terminy wykonywania czynności wyborczych 

przewidzianych w ordynacji (kalendarz wyborczy). 

6) Prawo wybierania mają wszystkie osoby, które w dniu wyborów są uczniami szkoły. 

Wybranym do Rady może być uczeń szkoły, któremu przysługuje prawo wybierania, 

jeżeli w dniu wyborów nie jest uczniem klasy maturalnej. 

7) Wybory przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza (zwana dalej Komisją). 

8) Osoby wchodzące w skład Komisji nie mogą kandydować na członka Rady, jak również 

prowadzić kampanii wyborczej na rzecz poszczególnych kandydatów. 

9) Komisja powinna składać się z nie mniej niż czterech i nie więcej niż sześciu członków. 

W skład Komisji wchodzą członkowie Rady, której kadencja upływa, z zastrzeżeniem 

pkt.8, oraz co najmniej jedna osoba wskazana przez opiekuna. 

10) Na pierwszym posiedzeniu Komisji, członkowie wybierają spośród siebie 

Przewodniczącego. Zmiany w składzie osobowym Komisji następują na skutek 

zrzeczenia się członkostwa lub kandydowania członka w wyborach. Uzupełnienia składu 

osobowego Komisji dokonują członkowie w głosowaniu nad kandydatami zgłoszonymi 

przez Przewodniczącego Komisji. 

11) Komisja jest organem właściwym w sprawach przygotowania, organizacji 

i przeprowadzania wyborów. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

˗  sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Ordynacji; 

˗  podejmowanie działań organizacyjnych związanych z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem wyborów; 

˗  rejestrowanie kandydatów na członka Rady; 

˗  ustalanie wzoru i sporządzanie kart do głosowania; 

˗  przeprowadzanie głosowania w szkole; 

˗  ustalanie wyników wyborów oraz podanie ich do wiadomości publicznej; 

˗  rozpatrywanie skarg i protestów wyborczych; 

12) Kandydatury na Przewodniczącego Rady mogą wnosić poszczególne klasy za zgodą 

wychowawcy lub Komitety Wyborcze, które zbiorą minimum 60 podpisów. Ewentualne 



powtórzenie się podpisów na listach innych kandydatów powoduje natychmiastowe 

pozbawienie kandydata biernego prawa wyborczego. 

13) Kandydaci na Przewodniczącego Rady zobowiązani są do przedstawienia programu 

wyborczego. Zgłaszają się do Komisji w terminie dwóch tygodni przed datą wyborów. 

Mogą oni prowadzić kampanię poprzez swój komitet wyborczy. 

14) Komisja niezwłocznie rejestruje kandydata, jeżeli został zgłoszony z postanowieniami 

niniejszej Ordynacji. Jeżeli zgłoszenie ma wady, Komisja wzywa do ich usunięcia 

w terminie jednodniowym. Na odmowę zarejestrowania przysługuje prawo odwołania się 

do opiekuna. 

15) Komisja zarządza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, 

zawierającego podstawowe informacje o kandydatach z podaniem klasy oraz numeru na 

karcie do głosowania. 

16) Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia zarządzenia Przewodniczącego 

Rady o wyborach i ulega zakończeniu na dzień przed datą głosowania. 

17) Kampania może być prowadzona w dowolnej formie, nie może ona naruszać dóbr 

osobistych innych osób, jak również publicznego porządku oraz dobrego imienia 

Liceum. 

18) Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać na terenie Liceum w taki sposób, aby można 

je było następnie usunąć bez szkód. Za szkody związane z prowadzeniem kampanii 

wyborczej odpowiadają solidarnie komitety wyborcze oraz kandydaci. 

19) Głosować można tylko osobiście. Głosowanie odbywa się w Liceum przy stanowisku 

Komisji, pomiędzy godz. 8.00, a godz. 15.00, tak aby umożliwić głosowanie wszystkim 

uczniom. 

20) Przed rozpoczęciem głosowania Komisja sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka 

ją i opieczętowuje oraz ustala liczbę kart do głosowania. Od chwili opieczętowania aż do 

chwili zakończenia głosowania urny nie wolno otwierać, a przy stanowisku wyborczym 

powinny znajdować się co najmniej dwie osoby wchodzące w skład Komisji, przy czym 

jedna z nich powinna być Przewodniczącym Komisji lub jego zastępcą. 

21) Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje Komisji legitymację szkolną, 

może też powołać się na świadectwo osoby znanej członkom Komisji, potwierdzające że 

jest on uprawniony do głosowania. Wyborca otrzymuje od Komisji kartę do głosowania, 

opatrzoną pieczęcią Samorządu. Wyborca kwituje odbiór karty do głosowania poprzez 

podpis na liście wyborców. 

22) Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca głosuje na jedną osobę wpisując znak „X” 

w kratce z lewej strony nazwiska wybranego przez siebie kandydata. 

23) Przewodniczący Komisji odpowiada za utrzymanie porządku w czasie głosowania. 

Jakakolwiek forma agitacji wyborczej w dniu wyborów jest niedopuszczalna.  

24) Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja ustala wyniki głosowania. Komisja 

ustala liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano 

kartę do głosowania. Przewodniczący w obecności Komisji otwiera urnę wyborczą, po 

czym Komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania. 



25) Po ustaleniu liczby oddanych kart Komisja przystępuje do obliczania głosów oddanych 

na poszczególnych kandydatów. 

26) Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „X” obok 

nazwiska dwóch lub więcej kandydatów. Nieważne są karty do głosowania inne niż 

ustalone przez Komisję lub nieopatrzone pieczęcią Samorządu, a także karty zniszczone 

(przedarte). Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk, albo poczynienie 

innych dopisków nie wpływa na ważność głosów. 

27) Niezwłocznie po zakończeniu czynności wym. w pkt.25 Komisja podaje do publicznej 

wiadomości wyniki głosowania z uwzględnieniem następujących danych: 

˗  liczba osób uprawnionych do głosowania; 

˗  liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania; 

˗  liczba oddanych głosów; 

˗  liczba głosów ważnych 

˗  liczba głosów nieważnych; 

˗  liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów. 

28) Komisja sporządza protokół z głosowania. 

29) Przewodniczącym Rady zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. 

Nowo wybrany Przewodniczący Rady wyznacza swojego zastępcę spośród uczniów 

Liceum z uwzględnieniem zasad określonych w Ordynacji. W przypadku nie przyjęcia 

nominacji, zastępcę mianuje opiekun. Pozostali kandydaci, którzy w wyborach uzyskali 

kolejno największą liczbę głosów wybierają spomiędzy siebie sekretarza, skarbnika oraz 

ewentualnych członków. Wyborom przewodniczy opiekun. 

30) W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów, 

Przewodniczący Komisji zarządza przeprowadzenie dodatkowych wyborów, nie później 

jednak niż pięć dni od daty ogłoszenia wyników wyborów. W wyborach dodatkowych 

udział biorą tylko wyżej wymienieni kandydaci. Do wyborów dodatkowych stosuje się 

odpowiednio postanowienia przepisów poprzedzających. 

31) Komisja składa Dyrekcji Liceum sprawozdanie z wyborów. 

32) Przeciwko ważności wyborów może być wniesiony protest z powodu naruszenia 

przepisów niniejszej Ordynacji: 

a. protest wnosi się do Komisji na piśmie, w ciągu pięciu dni od daty ogłoszenia 

wyników wyborów. 

b. wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty, oraz przedstawić dowody, 

na których zarzuty opiera. 

c. jeżeli podstawę protestu stanowi zarzut naruszenia przez Komisję przepisów 

niniejszej Ordynacji, protest należy wnieść do Opiekuna, z uwzględnieniem pkt. 

a i b. 

33) Komisja rozstrzygając o nieważności wyborów lub nieważności wyboru członka Rady 

stwierdza wygaśnięcie mandatów oraz postanawia o przeprowadzeniu wyborów 

ponownie. Komisja rozpatruje protest niezwłocznie i wydaje opinię w sprawie protestu. 

34) W razie wydania postanowienia, o którym mowa w pkt. 33, wybory ponowne 

przeprowadza się w ciągu trzech tygodni od dnia jego ogłoszenia, na zasadach i w trybie 

przewidzianym w niniejszej Ordynacji. 



§6 

Tryb odwoływania członków Rady Samorządu Uczniowskiego 

1) Zasady odwoływania członków Rady: 

a. aby odwołać członka Rady należy złożyć wniosek do Rady. Wniosek może złożyć 

Przewodniczący, Dyrekor Liceum lub nie mniej niż 1/3 uczniów Liceum. 

b. do wniosku należy dołączyć uzasadnienie: 

˗ na posiedzeniu Rada poddaje wniosek pod dyskusję, po czym następuje 

głosowanie. 

˗ w głosowaniu nie bierze udziału osoba, której głosowanie dotyczy. 

˗ aby członek Rady został odwołany wniosek musi zostać przyjęty większością 

bezwzględną. 

2) Zasady odwoływania Przewodniczącego (nie stosuje się pkt.35): 

˗ aby odwołać Przewodniczącego należy złożyć wniosek do Rady, wniosek musi 

podpisać nie mniej niż 1/3 uczniów Liceum. 

˗ do wniosku należy dołączyć uzasadnienie. 

˗ na posiedzeniu Rada poddaje wniosek pod dyskusję, po czym następuje 

głosowanie. 

˗ w głosowaniu nie bierze udziału Przewodniczący. 

˗ aby Przewodniczący został odwołany wniosek musi zostać przyjęty większością 

głosów całości składu Rady. 

3) Ustąpienie członka Rady na wniosek własny nie jest objęte pkt. 1 i 1. Wniosek zostaje 

przyjęty przez Przewodniczącego lub Opiekuna.  

§7 

Tryb postępowania w przypadku odwołania lub ustąpienia członka 

Rady Samorządu Uczniowskiego 

1) W przypadku odwołania lub ustąpienia członka Rady, Rada ma prawo zaproponować 

uzupełnienie wakatu jednym z członków Rady, uzupełnienie wakatu nowym członkiem 

Rady lub likwidację urzędu i przeniesienie jego kompetencji na innego członka Rady.  

2) Odwołanie lub ustąpienie Przewodniczącego jest równoznaczne z dymisją całej Rady. 

Następuje rozpisanie nowych wyborów do Rady zgodnie z Ordynacją. Do czasu 

rozstrzygnięcia wyborów i objęcia urzędu przez następców obowiązki pełni Rada, zaś 

obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący, wskazany przez ustępującego 

Przewodniczącego. 



§8 

Finansowanie działalności i postanowienia końcowe 

1) Samorząd działa w oparciu o fundusze gromadzone z dobrowolnych składek członków 

Samorządu i innych osób lub środki przyznane przez organy, stowarzyszenia, instytucje i 

organizacje wspierające działalność Samorządu oraz sponsorów prywatnych. 

2) Wprowadzanie zmian lub uchwalanie nowego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego 

może nastąpić na wniosek Rady lub na wniosek nie mniej niż 1/3 uczniów. 

3) Projekt zmian w Regulaminie lub projekt nowego Regulaminu zostaje przyjęty 

większością głosów całości składu Rady. 

4) Regulamin Samorządu Uczniowskiego zatwierdza Dyrektor Liceum. Dyrekcja oraz Rada 

Pedagogiczna mają prawo zgłaszania poprawek i wniosków do Regulaminu. 

5) W przypadkach spornych lub nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzję 

podejmuje opiekun, po zasięgnięciu opinii Dyrekcji szkoły. Decyzja jest ostateczna. 

6) Niniejszy Regulamin zaczyna obowiązywać z dniem zatwierdzenia go przez Dyrektora 

Liceum. 

Regulamin powyższy został uchwalony przez ogół uczniów w glosowaniu równym, tajnym 

i powszechnym.  

 

 ................................   .................................................................  

Opiekun  Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

Myślenice 10.09.2018 r.  


