Samorząd Uczniowski
przy XV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Narcyzy Żmichowskiej

REGULAMIN
SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO
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Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Samorząd Uczniowski (zwany dalej „SU”) tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§2
SU działa w oparciu o art. 85 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Statut
Szkoły i niniejszy Regulamin.

§3
SU jest organizacją niezależną, a jego organy są jedynymi przedstawicielami ogółu uczniów.

§4
W skład SU nie mogą wchodzić osoby niebędące uczniami szkoły.

§5
Przyznane przez prawo uprawnienia SU i jego organy wykonują bezpośrednio w placówce
oświatowej.

§6
Organami SU są:
- Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
- Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
- Sekretarz Samorządu Uczniowskiego
- Delegat do Ligi Warszawskich Liceów
- Rada Klas
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§7
Kompetencje i zakres działania Rzecznika Praw Ucznia określa rozdział V niniejszego
Regulaminu.

Rozdział II
PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§8
Organem zarządzającym pracą SU jest Przewodniczący SU.

§9
Przewodniczący SU jest reprezentantem ogółu uczniów Szkoły.

§10
Przewodniczący SU kieruje pracami Rady Klas i bieżącą działalnością SU oraz odpowiada za
wizerunek SU oraz Szkoły na arenie międzyszkolnej.

§11
Przewodniczący SU wybierany jest na roczną kadencję (tj. 12 miesięcy).

§12
1. Wybory Przewodniczącego SU odbywają się w dowolny dzień października (najpóźniej 31
października) danego roku szkolnego.
2. Rada Klas powołuje Komisję Wyborczą, która przeprowadza wybory. W skład Komisji
wchodzi 3 członków Rady i Opiekun SU w charakterze obserwatora.
3. Kandydatury uczniów na stanowisko Przewodniczącego SU wraz ze szczegółowym planem
wyborczym i listem motywującym swoją kandydaturę należy pisemnie zgłaszać do Komisji
Wyborczej najpóźniej na 10 dni przed dniem wyborów.
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4. Kandydować na stanowisko Przewodniczącego SU nie może uczeń, którego ostatnia roczna
i półroczna ocena z zachowania była naganna, nieodpowiednia lub poprawna bądź nie otrzymał
on promocji do następnej klasy w ostatnim roku szkolnym. Ze względu na czas trwania
pełnionego urzędu kandydować nie mogą też uczniowie klas maturalnych.
5. Komisja Wyborcza obraduje na posiedzeniach tajnych. Na pierwszym posiedzeniu Komisja
Wyborcza powołuje ze swojego grona protokolanta odpowiedzialnego za sporządzenie
protokołu każdego posiedzenia Komisji.
6. Komisja Wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania na podstawie
danych udostępnionych jej przez Sekretariat Szkoły. Do głosowania uprawnieni są wszyscy
uczniowie Szkoły.
7. Głosowanie trwa od godziny 8:15 do 16:30. Urna do głosowania zostaje zapieczętowana w
obecności wszystkich członków Komisji Wyborczej oraz Opiekuna SU. Urna zostaje
rozpieczętowana po zakończeniu głosowania w obecności tych samych osób.
9. Podczas głosowania przy urnie znajdować się muszą przynajmniej 2 członkowie Komisji
Wyborczej.
10. Z głosowania sporządzany jest protokół przez uprzednio wybranego członka Komisji
Wyborczej.
11. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisję
Wyborczą w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów (stan na dzień poprzedzający datę
głosowania). Karty do głosowania ostemplowywane są pieczęcią Szkoły.
12. Podczas głosowania karty do głosowania oddaje się uczniom wyłącznie po złożeniu przez
nich podpisu na liście przygotowanej uprzednio przez Komisję Wyborczą oraz okazanie
dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku niezłożenia podpisu karty nie wydaje
się.

§12a
W dniu wyborów i dniu poprzedzającym głosowanie nie można prowadzić żadnych form
agitacji wyborczej.

§12b
1. Komisja Wyborcza ustala termin debaty wyborczej, w której biorą udział kandydaci na
stanowisko Przewodniczącego SU później niż na 4 dni przed dniem głosowania.
2. Za prowadzenie debaty odpowiedzialni są wybrani członkowie Rady Klas w ilości ustalonej
na zebraniu.

§13
1. Komisja Wyborcza, po przeliczeniu głosów, w terminie do 3 dni od dnia przeprowadzenia
wyborów postanawia o ich ważności i ogłasza wyniki. Wyniki wyborów wraz z ilością głosów
(w tym nieważnych) oraz wartością procentową publikowane są na stronie Szkoły.
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2. Przewodniczącym SU zostaje wybrana osoba, która uzyskała podczas głosowania
największą ilość głosów.

§13a
1. Komisja Wyborcza po konsultacji z Opiekunem SU i Dyrektorem Szkoły może stwierdzić
nieważność wyborów w przypadku:
- naruszenia przez kandydatów przepisów Regulaminu SU określających tryb wyboru
Przewodniczącego, w szczególności w przypadku prowadzenia agitacji wyborczej w dniu
głosowania,
- błędów w procedurze wyborczej,
- prób wpływania na wynik wyborów przez członków Organów SU lub Szkoły,
- niemoralnego i nieetycznego zachowania kandydatów na Przewodniczącego SU (w
szczególności na terenie Szkoły lub mediach społecznościowych).
2. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Wyborczą nieważności głosowania przeprowadza
się je ponownie w terminie do 7 dni od dnia unieważnienia wyborów.
3. Kadencja Przewodniczącego SU rozpoczyna się w następnym dniu od dnia ogłoszenia
ostatecznego wyniku wyborów.

§14
Przewodniczący SU ma prawo do:
- reprezentowania SU na zewnątrz,
- prowadzenia oficjalnych rozmów w imieniu SU,
- występowania z inicjatywami szkolnymi,
- uczestniczenia w jawnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców za zgodą
przewodniczących tych organów,
- uzasadnionego wnioskowania do wychowawców klas lub Dyrektora o zwolnienie uczniów z
zajęć dydaktycznych, jeśli tego wymagają powierzone im zadania wynikające z pracy na rzecz
Szkoły i SU,
- wnioskowania do Organów Szkoły i SU oraz innych podmiotów prawnych w sprawach
obejmujących bieżącą działalność SU,
- zlecenia wykonywania określonych zadań członkom Organów SU,
- pisemnego udzielenia pełnomocnictwa członkom Rady Klas i przekazania na czas określony
swoich kompetencji.
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§14a
Przewodniczący SU ma obowiązek respektować w swych działaniach postanowienia
niniejszego Regulaminu, Statutu Szkoły i innych aktów prawnych, a także przestrzegać ogólnie
przyjętych norm moralnych i obyczajowych.

Rozdział III
PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I RADA
KLAS
§15
Rada Klas wyznacza kierunki i sposoby działania SU.

§16
Rada Klas jest organem kolegialnym. Jego pracami kieruje Przewodniczący SU.

§17
W skład Rady Klas wchodzi Prezydium SU, Delegat do spraw Ligi Warszawskich Liceów oraz
przedstawiciele klas.

§17a
W skład Prezydium wchodzą Przewodniczący SU, Przedstawiciele Roczników oraz Sekretarz.

§18
1. Przedstawiciele Roczników (dalej zwani „Przedstawicielami”) pomagają Przewodniczącemu SU w koordynacji współpracy z poszczególnymi rocznikami.
2. Na każdy rocznik przypada jeden Przedstawiciel. Na rocznik podwójny przypada dwóch
Przedstawicieli, odpowiednio jeden dla klas objętych trzyletnim programem nauczania i jeden
dla klas objętych czteroletnim programem nauczania.

§18a
1. Przedstawiciele Roczników są wybierani w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym,
które odbywa się równolegle z głosowaniem na Przewodniczącego SU (patrz §12).
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2. Każdy uczeń może głosować jedynie na kandydatów na Przedstawiciela swojego rocznika.
3. Przedstawicielami zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.

§19
Sekretarz SU zostaje powołany przez Przewodniczącego SU w terminie do 7 dni od
rozpoczęcia kadencji.

§20
Przedstawicielami klas w Radzie są Przewodniczący Samorządów klasowych, ich Zastępcy
oraz Skarbnicy klas.

§21
Klasa ma prawo odwołania swojego przedstawiciela raz w trakcie trwania kadencji. Wiąże się
to z powołaniem nowego Przewodniczącego Samorządu klasowego.

§22
Kadencja Rady rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia Rady, które zwołuje poprzedni
Przewodniczący SU.

§23
Przedstawiciele klas są zobowiązani do brania czynnego udziału w pracach Rady Klas,
obecności na posiedzeniach, a także do informowania uczniów o bieżącej działalności
wszystkich Organów SU.

§23a
1. W przypadku niezjawienia się żadnego przedstawiciela danej klasy przez okres 2 spotkań
Rady Klas pod rząd, Przewodniczący SU wystosowuje do SU klasowego pisemne ostrzeżenie.
2. W przypadku niepojawienia się żadnego przedstawiciela danej klasy na spotkaniu po
wystosowaniu ostrzeżenia, klasa wykluczana jest z Rady.

§24
Mandat przedstawiciela klasy można łączyć ze stanowiskiem Przewodniczącego lub inną
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funkcją w SU.

§25
1. Do kompetencji Rady Klas należy podejmowanie decyzji dotyczących wszystkich sfer życia
szkoły, z uwzględnieniem zakresu działania SU oraz:
- organizowanie działalności kulturalno-oświatowej, sportowej, rozrywkowej i turystycznej w
porozumieniu z Dyrekcją Szkoły,
- występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrekcji Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich sfer życia szkoły,
- wnoszenie do Dyrekcji Szkoły o przydzielenie SU pomieszczenia na siedzibę, w miarę
możliwości lokalowych szkoły,
- zwracanie się do Dyrekcji Szkoły, Rady Rodziców i innych instytucji lub organizacji z
wnioskiem o przyznanie środków na działalność regulaminową SU,
- współpraca w realizacji swych zadań z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
oraz organami innych szkół, instytucji lub organizacji,
- wydawanie komunikatów dotyczących działalności SU.
2. Rada Klas ma prawo koordynować wszystkie inicjatywy uczniowskie.

§26
Rada Klas ma prawo reprezentować uczniów przed Organami Szkoły, a także wnioskować w
uzasadnionych przypadkach o podwyższenie lub obniżenie uczniom oceny z zachowania lub
przyznanie innych nagród lub kar.

§27
1. Posiedzenia Rady są jawne.
2. Przewodniczący SU ma obowiązek na indywidualny wniosek każdego ucznia dopuścić do
wysłuchania przez Radę jego opinii.

§28
Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego wyznaczona oraz Opiekun SU mają prawo
uczestniczenia w jawnych posiedzeniach Rady z głosem doradczym.
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§29
Posiedzenia Rady Klas odbywają się minimum dwa razy w miesiącu. Jeśli zaistnieje taka
potrzeba, Przewodniczący SU decyduje o zwołaniu dodatkowego posiedzenia.

§30
Rada Klas przyjmuje propozycje przedstawicieli zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej 2/3 całego składu Rady Klas, w drodze głosowania równego i jawnego.

§31
W przypadku równej liczby głosów, głos rozstrzygający ma Przewodniczący SU.

§32
W sprawach o szczególnym znaczeniu dla społeczności uczniowskiej i Szkoły może zostać
przeprowadzone referendum uczniowskie.

§33
1. O przeprowadzeniu referendum decyduje Rada Klas, na wniosek Prezydium SU lub 2/3
ogółu Rady Klas z zastrzeżeniem §60.
2. Rada Klas określa datę i tryb przeprowadzenia referendum.
3. Rada Klas wybiera ze swojego grona trzyosobową Komisję Wyborczą, odpowiedzialną za
przygotowanie i przebieg referendum.

§34
Rada Klas na wniosek Przewodniczącego powołuje i odwołuje SU.

§35
1. Pod koniec każdego półrocza Przewodniczący zobowiązany jest przedstawić sprawozdanie
z działalności SU.
2. Sekretarz opiniuje sprawozdania z działalności Rady Klas. Opinia ta nie jest wiążąca.
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§36
1. Przewodniczący może wnioskować o przyznanie funduszy na projekty związane z SU.
2. Rada Klas opiniuje wniosek o przyznanie funduszy.
3. Za wydatkowanie środków uzyskanych dzięki wnioskowi odpowiedzialny jest
Przewodniczący SU.

§37
1. Opiekun SU zostaje powołany przez Dyrekcję Szkoły, w porozumieniu z Prezydium SU.
2. W przypadku, gdy Opiekun SU i Przewodniczący SU wyrażają chęć kontynuowania
współpracy, Dyrekcji podaje się ten fakt do wiadomości podczas spotkania Rady Klas.

§38
1. Opiekun to członek Rady Pedagogicznej, który wspiera członków wszystkich Organów SU
w wykonywaniu przez nich swoich obowiązków.
2. Opiekun SU podejmuje działania w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

§39
Rada Klas uchwala poprawki Regulaminu SU.

§40
Projekt zmiany Regulaminu SU może zgłosić co najmniej 2/3 ogółu Rady Klas lub
Przewodniczący SU po uzyskaniu zgody Opiekuna SU.

§41
1. Zmiana Regulaminu SU następuje za zgodą co najmniej 2/3 ogółu Rady Klas.
2. Projekt zmian w Regulaminie musi się ukazać co najmniej 7 dni przed terminem głosowania.

§42
Rada Klas uchwala wspólną propozycję zmian w Statucie Szkoły złożoną przez wszystkie
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Organy SU.

§43
Uchwalenie propozycji zmiany Statutu Szkoły, kierowanej do Rady Pedagogicznej i Dyrektora
Szkoły, następuje za zgodą przynajmniej 2/3 ogółu Rady Klas.

Rozdział IV
DELEGAT DO LIGI WARSZAWSKICH LICEÓW
§44
Delegat do Ligi Warszawskich Liceów (dalej zwanej „LWL”) wspólnie z Przewodniczącym
SU reprezentuje Szkołę na forum LWL.

§45
W przypadku nieobecności Przewodniczącego na spotkaniu LWL Delegat przejmuje funkcję
głównego reprezentanta Szkoły. W sprawach bezpośrednio dotyczących Szkoły powinien
konsultować się z Przewodniczącym.

§46
Delegat ma prawo głosu w imieniu Szkoły na walnych zebraniach LWL.

§47
1. Przewodniczący SU ma obowiązek przedstawienia Radzie Klas minimum 2 kandydatów na
stanowisko Delegata do LWL w terminie do 14 dni od rozpoczęcia kadencji.
2. Wybranie Delegata odbywa się przez głosowanie Rady Klasy. Delegatem zostaje kandydat,
który otrzymał większość głosów.
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§48
Delegat do LWL jest wybierany na roczną kadencję.

Rozdział V
RZECZNIK PRAW UCZNIA

§49
Rzecznikami Praw Ucznia mogą zostać tylko jeden członek Grona Pedagogicznego i jeden
uczeń.

§50
1. Rzecznik Praw Ucznia zostaje powołany przez społeczność uczniowską w porozumieniu z
Prezydium SU.
2. Wybór Rzecznika następuje w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym podczas
zebrania Rady Klas.

§51
Rzecznik Praw Ucznia występuje w imieniu uczniów w przypadku łamania lub ryzyka
naruszenia ich praw.

§52
Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy obrona praw uczniów.

§53
Rzecznik Praw Ucznia, wspólnie z Wychowawcą Klasy lub Opiekunem SU, mają obowiązek
podjęcia interwencji w przypadku opisanym w §52.
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§54
1. Każdy uczeń ma prawo złożyć do Rzecznika Praw Ucznia skargę wobec nieprzestrzegania
jego praw. Uczniowie składający skargę mają prawo pozostać anonimowi.

§55
W przypadku notorycznego łamania praw ucznia przez nauczyciela Rzecznik Praw Ucznia w
porozumieniu z Opiekunem SU ma prawo wystąpić do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o
zdyscyplinowanie nauczyciela.

Rozdział VI
TRYB ODWOŁANIA I REZYGNACJI CZŁONKÓW
ORGANÓW SAMORZĄDU

§56
W przypadku potwierdzonego i nagminnego łamania przepisów Regulaminu SU lub
negatywnej oceny pracy, Opiekun SU i przynajmniej 2/3 ogółu Rady Klas może zgłosić
wniosek o zwołanie referendum ws. odwołania Przewodniczącego SU.

§57
W przypadku, gdy w referendum za odwołaniem Przewodniczącego SU opowiedziała się
bezwzględna większość wszystkich uczniów Szkoły, Rada Klas stwierdza odwołanie
Przewodniczącego i zarządza wybory na Przewodniczącego SU.

§58
Przewodniczący SU ma prawo zrezygnować z pełnionej funkcji. Rezygnację przedstawia
Radzie Klas, która wyznacza w ciągu 7 dni termin wyborów na Przewodniczącego SU,
przypadający nie później niż 30 dni od daty złożenia rezygnacji.
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§62
Ustępujący Przewodniczący
Przewodniczącego.

pełni

swoje

obowiązki

do

czasu

wyboru

nowego

§59
W przypadku potwierdzonego i nagminnego łamania przepisów Regulaminu SU lub
niewypełniania swoich obowiązków lub negatywnej ceny pracy, Przewodniczący może
odwołać członka Prezydium SU bądź Delegata do LWL.

§60
W przypadku rezygnacji członka Prezydium SU bądź Delegata do LWL z pełnionej funkcji
Przewodniczący SU może powołać nowego członka Prezydium.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§61
1. Każdy uczeń ma prawo zgłosić do Rady Klas wnioski i opinie we wszystkich sprawach
dotyczących życia szkoły i działalności SU.
2. Rada musi ustosunkować się w terminie 14 dni do każdego wniosku i opinii.

§62
Każda klasa ma obowiązek stosować się do zaleceń Rady Klas i innych organów SU oraz
terminowo wykonywać powierzone zadania.

§63
W przypadkach nieobjęcia danych kwestii przez niniejszy Regulamin, sprawę rozstrzyga Rada
Klas.
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§64
Regulamin wchodzi w życie następnego dnia po jego uchwaleniu.

Regulamin zatwierdzony przez ogół uczniów w głosowaniu dnia 12 października 2018 r.
Poprawki w Regulaminie zatwierdzone przez ogół Rady Klas w głosowaniu dnia 24
września 2019 r.
Regulamin opracowali: Jadwiga Mik, Olaf Rutkowski
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