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Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

II Liceum Ogólnokształcącego  

im. Zbigniewa Herberta w Brzegu 

 

 
 

Podstawa prawna: 

1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 2004 r. nr 256, 

poz. 2572 z późniejszymi zmianami) – art. 55, art.60 

2. Statut  II Liceum Ogólnokształcącego §17 p.35 

 

Regulamin zawiera: 

 

I. Postanowienia ogólne 

II. Organy Samorządu Uczniowskiego 

III. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego 

IV. Sekcje 

V. Kadencja i funkcjonowanie Organów Samorządu Uczniowskiego 

VI. Tryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego 

VII. Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

VIII. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 

IX. Postanowienia końcowe 

 

 

Załączniki: 

 

1. Regulamin Radiowęzła Szkolnego II LO  
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Rozdział I 

 

Postanowienia Ogólne 

 

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

szkoły. 

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

3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. 

4. Celem działań Samorządu Uczniowskiego jest: 

a) zachęcanie uczniów do podejmowania i realizowania zadań sprzyjających samorealizacji, 

rozwojowi szkoły 

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

c) obrona praw ucznia i czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów obowiązków szkolnych 

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. 

5. Zadania SU to : 

a) przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły opinii i potrzeb 

społeczności uczniowskiej 

b) współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły w zapewnieniu 

uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej 

sytuacji 

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

środowiskowym 

d) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności wszkole i w 

środowisku uczniowskim 

e) zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i 

nauczycielami. 
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Rozdział II 

 

Organy Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Organami Samorządu są: 

a) Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego (PRSU) 

b) Rada Samorządu Uczniowskiego (RSU) 

c) Rady Klasowe, powoływane przez społeczności klasowe (RK) 

d) Zespół Szkolnego Radiowęzła.  

2. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z: 

a) Przewodniczącego 

b) I Zastępcy Przewodniczącego 

c) II Zastępcy Przewodniczącego 

d) Skarbnika 

e) Redaktora Naczelnego Szkolnego Radiowęzła. 

3. Skład RSU może zostać poszerzony o Przewodniczących Sekcji. 

 

 

Rozdział III 

Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego: 

a) kieruje pracą Samorządu 

b) reprezentuje uczniów LO Nr II w Brzegu 

 c) współpracuje z Dyrekcją Szkoły i nauczycielami 

d) zwołuje i przewodniczy obradom RSU i RK 

e) przydziela zadania powołanym sekcjom. 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego: 

a) występuje do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego 

b) informuje o prawach i obowiązkach uczniów 

c) opracowuje roczny plan pracy Samorządu oraz sprawozdanie z działalności 

d) pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych 
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e) obowiązkowo prowadzi dokumentację pracy Samorządu w formie planu pracy, protokołów z 

zebrań i sprawozdań rocznych 

f) gospodaruje środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego 

g) wykonuje zadania zlecone przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję Szkoły 

h) wchodzi w skład Rady Szkoły (pięciu reprezentantów) i reprezentuje społeczność uczniowską 

na posiedzeniach RS 

i) wnioskuje o przyznanie nagród uczniom 

j) wnioskuje o nałożenie kary na ucznia lub odstąpienie od nałożenia kary na ucznia za 

poręczeniem 

k) opiniuje wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów 

l) współpracuje ze szkolna komisja do spraw pomocy materialnej dla uczniów 

m) corocznie dokonuje wyboru Opiekuna Samorządu na podstawie propozycji Dyrektora Szkoły 

n) nadzoruje działalność Szkolnego Radiowęzła, 

o) pomaga w redagowaniu, wydawaniu gazetki szkolnej, a także strony internetowej LO Nr II w 

Brzegu 

p) realizuje wnioski RK. 

3. Zastępcy Przewodniczącego są najbliższymi jego współpracownikami i realizują 

zadania określone przez Przewodniczącego oraz : 

a) w czasie nieobecności Przewodniczącego pełnią jego obowiązki 

b) pomagają Przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków 

c) sprawują opiekę nad sekcjami. 

4. Skarbnik: 

a) dba o zasobność kasy Samorządu, np. poprzez poszukiwanie sponsorów 

b) kontroluje wydatki Samorządu 

c) jest osobą odpowiedzialną za finansowanie zadań powierzonych mu przez Samorząd 

Uczniowski 

d) prowadzi dokumentacje rozliczeń finansowych (zestawienie wpływów i wydatków) 

e) przygotowuje bilans roczny pod koniec swojej kadencji.  

5. Kompetencje Redaktora Naczelnego Szkolnego Radiowęzła określa odrębny Regulamin 

Szkolnego Radiowęzła ( załącznik ). 
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6. Rada Klasowa: 

a) chroni interesy uczniów na szczeblu klasowym 

b) reprezentuje klasę podczas zebrań zwoływanych przez RSU, uroczystości szkolnych i apeli,  

a także wobec nauczycieli i władz szkolnych 

c) występuje z inicjatywą organizowania imprez klasowych 

d) informuje uczniów o postanowieniach i pracach Samorządu Uczniowskiego 

e) zgłasza wnioski do RSU oraz kandydatury  podczas wyborów do SU 

f) realizuje inne zadania nałożone przez klasę lub Samorząd Uczniowski 

g) uczestniczy w zebraniach zwołanych przez RSU 

h) w skład Rady Klasowej wchodzą: 

1) Przewodniczący – reprezentuje interesy klasy w kontaktach z wychowawcą  

    i nauczycielami, a także z Samorządem Uczniowskim  

2) Wiceprzewodniczący – zastępuje przewodniczącego podczas jego nieobecności  

     i współpracuje z przewodniczącym 

     3) Skarbnik – zarządza finansami klasy. Organizuje zbiórki pieniędzy na cele szkolne  

          i klasowe wyjazdy (nie dotyczy wpłat za wielodniowe wycieczki szkolne)  

 

i) w ciągu roku szkolnego skład może być uzupełniony lub wymieniony   poprzez wybory     

uzupełniające decyzją klasy na uzasadniony  wniosek  klasy lub wychowawcy lub wskutek 

rezygnacji członka Rady Klasowej z pełnionej funkcji  

j) członkowie Rady Klasowej powinni wykazywać się odpowiedzialnością, postawą godną 

ucznia II LO i wysoką kulturą osobistą 

k) w przypadku rażącego zaniedbywania swoich obowiązków lub naruszania Regulaminu SU  

członek może zostać odwołany z pełnionej funkcji  na zasadach określonych w rozdziale 6. 
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Rozdział IV 

 

Sekcje 

 

1. Sekcja jest organem pomocniczym RSU, powołanym do organizowania działalności 

Samorządu w określonej dziedzinie. 

2. Powołane Sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok) lub nadzwyczajny 

(doraźny). 

3. Przewodniczącym Sekcji może zostać każdy uczeń wybrany przez RSU, który uzyskał 

większość zwykłą, w głosowaniu jawnym, bezpośrednim. 

4. Przewodniczący SU określa cele Sekcji i kompetencje jej Przewodniczącego. 

5. Członkiem Sekcji może być każdy uczeń LO Nr II w Brzegu. Skład osobowy jest 

zatwierdzany przez RSU. 

6. Przewodniczący Sekcji ponosi odpowiedzialność za działalność swojej sekcji przed RSU.  

W przypadku braku pozytywnej opinii dotyczącej podjętych działań, sekcja zostaje niezwłocznie 

rozwiązana. 

 

 

 

 

 

Rozdział V 

 

Kadencja i funkcjonowanie organów SU 

 

1. Kadencja wszystkich organów SU trwa rok. 

2. Dopuszcza się jedną reelekcję na stanowiska w organach SU. 

3. Członka RSU można odwołać, jeżeli narusza regulamin Samorządu Uczniowskiego lub nie 

bierze udziału w pracach SU, na posiedzeniu RSU poprzez głosowanie tajne, równe i 

bezpośrednie. 

4. Na miejsce odwołanego członka RSU powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach 

uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie jest w RSU. 

5. Członek RSU może sam zrezygnować z działalności w Radzie SU. Stosuje się wtedy punkt 4 

rozdziału V Regulaminu SU. 
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6. Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego i Przewodniczących Rad Klasowych zwoływane są 

w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż dwa razy w semestrze. Zebrania odbywają się w czasie 

wolnym od zajęć lekcyjnych. 

7. Przewodniczący Samorządu bądź inny członek RSU  w uzasadnionych przypadkach ma prawo 

do zwoływania specjalnych ZRSU podczas przerw. 

8. Opiekun Samorządu ma prawo za pośrednictwem członków Rady SU, w uzasadnionych 

przypadkach, zwoływać specjalne zebranie RSU w czasie zajęć lekcyjnych lub na przerwie. 

10. W zebraniach RSU może brać udział, po uprzednim powiadomieniu Przewodniczącego 

Samorządu Uczniowskiego Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły, przedstawiciel Rady 

Pedagogicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI 

 

Tryb wyborów organów Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Wybory Rad Klasowych 

a) wybory są tajne, bezpośrednie, równe, powszechne 

b) wybory muszą się odbyć w okresie do dwóch tygodni po rozpoczęciu roku szkolnego 

c) w wyborach może kandydować każdy uczeń  klasy 

d) uczeń może zaproponować swoją kandydaturę lub kandydaturę innego ucznia ( za 

jego zgodą).  

e) przebieg wyborów: 

I. Powołanie komisji skrutacyjnej pod nadzorem wychowawcy 

II. Wyłonienie kandydatów  

III. Głosowanie. Każdy uczeń oddaje  jeden głos na jednego kandydata . Zgodnie z  

największą liczbą  uzyskanych głosów  zostają kolejno wyłonieni:  

przewodniczący, jego zastępca i skarbnik  

IV. Jawne odliczenie głosów. Odpowiedzialna za to jest komisja skrutacyjna.  

V. Przedstawiciele klasy wybrani do Rady Klasowej mogą uzgodnić między sobą 

pełnione funkcje w Radzie Klasowej 
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2. Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego 

a) wybory są tajne, bezpośrednie, równe, powszechne  

b) nad przebiegiem wyborów czuwa Komisja Wyborcza (3 osoby) wyłoniona przez RSU w 

drugim tygodniu września 

c) prace Komisji Wyborczej  koordynuje Opiekun SU 

d) zadania Komisji Wyborczej: 

I. Sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem regulaminowego przeprowadzenia 

wyborów 

II. Rejestrowanie kandydatur uczniów 

III. Ustalanie i ogłaszanie wyników wyborów 

IV. Złożenie sprawozdania z wyborów 

V. Rozpatrywanie ewentualnych skarg dotyczących wyborów. 

e) wybory do Samorządu Uczniowskiego LO Nr II w Brzegu  odbywają się w ostatnim 

tygodniu września, w dniu roboczym, w godzinach 8.00-12.00. Komisja przeprowadza je, 

przenosząc urnę do poszczególnych klas 

f)  czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom klas I – III. Bierne prawo 

wyborcze przysługuje uczniom klas I – II, uzyskującym dobre wyniki w nauce  

 i co najmniej ocenę dobrą z zachowania, wystawioną przez wychowawcę klasy 

g) do końca 3 tygodnia września Rady Klasowe zgłaszają do RSU swoich kandydatów  

(co najwyżej 3), którzy wyrazili na to zgodę 

h)  Komisja Wyborcza zatwierdza i ogłasza listę kandydatów 

i) w czwartym tygodniu września, po ogłoszeniu listy kandydatów trwa kampania 

wyborcza, podczas której kandydaci powinni przedstawić swój program wyborczy 

j)  na dzień przed wyborami nie można prowadzić żadnej kampanii i należy wtedy uprzątnąć 

elementy kampanii przedwyborczej 

k) w ramach kampanii przedwyborczej dopuszcza się: rozdawanie ulotek, wywieszanie 

plakatów na wyznaczonych do tego celu miejscach, wywieszanie plakatów w 

pracowniach za zgodą opiekuna pracowni, organizowanie spotkań przedwyborczych z 

kandydatami w czasie przerw oraz na godzinach wychowawczych za zgoda wychowawcy 

danej klasy 
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l) Komisja Wyborcza jest odpowiedzialna za przygotowanie kart do głosowania 

opatrzonych pieczęcią szkoły, urny wyborczej oraz list z nazwiskami uprawnionymi do 

głosowania.Nazwiska na kartach umieszczone są alfabetycznie, obok każdego nazwiska 

znajduje się symbol klasy, do której uczęszcza kandydat 

m) głosujący potwierdzają podpisem na liście odbiór kart do głosowania. Głosować można 

na jednego kandydata. Wyborca stawia znak „X” obok nazwiska kandydata, na którego 

głosuje. Wyborca wrzuca kartkę wyborcza do urny w obecności Komisji Wyborczej. 

n) głos jest nieważny gdy na karcie zakreślono więcej niż jedno nazwisko, nie zakreślono 

żadnego lub w innym przypadku niezgodnym z zasadami głosowania (decyzję w tej 

sprawie podejmuje Komisja Wyborcza) 

o) wyniki wyborów i protokół wyborów ogłaszane są w następnym dniu po wyborach. 

p) w skład Rady Samorządu Uczniowskiego wejdzie czterech kandydatów, którzy otrzymali 

            kolejno największą ilość głosów  

q) przekazanie władzy i prezentacja nowej RSU odbywa się w Dniu  Edukacji Narodowej, 

podczas uroczystego apelu.  

 

 

Rozdział VII 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Opiekun Samorządu sprawuje bezpośrednia opiekę nad członkami RSU oraz jest pośrednikiem 

między Samorządem Uczniowskim a Dyrektorem i Radą Pedagogiczną. 

2. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybiera RSU spośród kandydatów przedstawionych 

przez Dyrektora Szkoły. 

3. Opiekun SU koordynuje prace Komisji Wyborczej SU i organizację wyborów SU. 

4. Opiekun Samorządu Uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora obrad RSU i 

koordynatora jego działalności oraz prawo kontroli sposobu prowadzenia dokumentacji SU i 

gospodarowania funduszami SU 

5.  Opiekun SU przechowuje dokumentację działalności Samorządu Uczniowskiego ( bieżącą i z 

poprzednich lat działalności). 

6. Opiekun Samorządu jest  osobą uprawnioną do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych w 

związku z działalnością w Samorządzie ( w uzasadnionych przypadkach). 
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6. Opiekun w uzasadnionych przypadkach może podać się do dymisji. 

7. Opiekun może zostać odwołany lub zmieniony przez Dyrektora szkoły na wniosek RSU. 

 

Rozdział VIII 

 

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Na dokumentację SU składa się: 

a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

b) zeszyt protokołów Rady Samorządu Uczniowskiego 

c) Regulamin Szkolnego Radiowęzła 

d) zestawienie wpływów i wydatków SU 

e) księga sprawozdań rocznej działalności, w tym bilansu finansowego. 
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Rozdział IX 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest zamieszczony w Statucie II LO i dostępny 

wszystkim uczniom. 

2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego zostaje uchwalony na posiedzeniu RSU, najpóźniej w 

czerwcu; po zaopiniowaniu przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną Szkoły  wchodzi w życie wraz 

z nowym rokiem szkolnym. 

3. Zmiany w regulaminie mogą zostać wprowadzone na podstawie uzasadnionego wniosku 

złożonego do RSU wg procedury w pkt. 2. i 3. 

 

 

Do wiadomości: 

1) Dyrektor Szkoły  

2) Rada Pedagogiczna 

3) Rada Samorządu Uczniowskiego  

4) Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

 

 

 

Opracował Samorząd Uczniowski  

we współpracy z opiekunem  

panią Marzeną Górską 

 

 

Regulamin SU wchodzi w życie z dniem 17 września 2014 r.. 
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REGULAMIN RADIOWĘZŁA SZKOLNEGO 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W BRZEGU 

 

1.Szkolny radiowęzeł „Wazzup” to samodzielny zespół uczniów współpracujący  z Samorządem  

   Uczniowskim w II LO. Podlega on opiekunowi SU. 

2 .Radiowęzeł działa zgodnie z przyjętym regulaminem i planem pracy.  

3. Radiowęzeł rozpoczyna pracę na długiej przerwie w dni nauki szkolnej, a kończy na ostatniej. 

4. Zasady kadencji: 

a) kadencja zespołu (3-4 uczniów) radiowęzła trwa do ferii zimowych w klasie maturalnej 

b) przyszli członkowie radiowęzła są wybierani przez obecnych za zgodą opiekuna samorządu 

c) radiowęzeł zostaje przekazany po feriach zimowych (gdy obecny skład radiowęzła jest  

w klasie maturalnej) 

d) poprzedni członkowie radiowęzła pomagają nowemu zespołowi 

e) członkowie zespołu przekazujący radiowęzeł przygotowują: sprawny sprzęt do przekazania, 

klucze do pomieszczenia radiowęzła,  protokół zdawczo – odbiorczy obejmujący opis 

wyposażenia pomieszczenia radiowęzła, ilości i stanu technicznego sprzętu, a także wykaz 

inwestycji/ zmian wprowadzonych w okresie prowadzenia radiowęzła                                          

f) podpisanie protokołu  przekazania (2 egzemplarze) i przekazanie radiowęzła odbywa się w 

obecności opiekuna SU, który otrzymuje jeden egzemplarz protokołu. 

5. Zadania członków radiowęzła: 

a) odtwarzanie muzyki na przerwach 

b) obsługiwanie sprzętu na występach, apelach szkolnych, itp. 

6. Członkowie są odpowiedzialni za używany sprzęt, dbają o jego właściwe wykorzystanie  

i stan techniczny. 

7. Skład radiowęzła odpowiada za treść muzyczną i słowną emitowanych audycji. Programy 

przygotowane przez zespół dyżurujący nie mogą zawierać treści wulgarnych, rasistowskich, 

obraźliwych bądź godzących w uczucia innych lub dobre imię Szkoły.  

8. Radiowęzeł jest prowadzony przez zespół otwarty na inicjatywy płynące z zewnątrz .  

9. Regulamin jest dokumentem otwartym i podlega ewaluacji, nowe pomysły są na bieżąco 

wprowadzane do jego treści za zgodą członków i opiekuna w porozumieniu z Samorządem 

Uczniowskim. 

 

 

 

Regulamin opracował zespół szkolnego radiowęzła 


