
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

im. Józefa Wybickiego w Gdańsku 

 

§ 1.  Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Liceum. 

§ 2.  Podstawowym celem SU jest czynne uczestnictwo uczniów Liceum w życiu szkoły,  

a w szczególności w sprawach dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak: 

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

wymaganiami; 

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

3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego pełny rozwój intelektualny  

i fizyczny; 

4. prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej zgodnie  

z możliwościami organizacyjnymi i w porozumieniu z Dyrektorem Liceum; 

5. prawo do wydawania gazetki szkolnej; 

6. prawo do określenia organów SU i ich składu, a także formy dokonywania wyboru 

członków tych organów; 

7. prawo do wybierania Opiekuna SU i Rzecznika Praw Uczniowskich; 

§ 3.  Samorząd Uczniowski realizuje swoje cele poprzez: 

1. składanie opinii i wniosków Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Liceum; 

2. uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z głosem dotyczącym pracy 

wychowawczo opiekuńczej Liceum; 

3. podejmowanie interwencji w przypadku konfliktu uczeń – nauczyciel; 

4. inicjowanie i organizowanie samopomocy uczniowskiej; 

5. przeciwdziałanie przejawom brutalności i wulgarności wśród uczniów; 

6. prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej w porozumieniu  

z pozostałymi organami Liceum; 

§ 4.  Rada Samorządu Uczniowskiego 

1. podstawowym ogniwem SU są uczniowie jednej klasy Liceum, którzy spośród  

siebie wybierają trzech kandydatów do Rady SU Liceum, reprezentujących ich  

w Radzie SU; 

2. Radę SU stanowią przedstawiciele klas, którzy w wyborach uzyskali największą ilość 

głosów. Rada pracuje w komisjach stałych: sportowej, regulaminowej, informacyjnej  

i komisjach powołanych, w zależności od potrzeb, przez Prezydium SU; 

3. Prezydium SU stanowi: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Skarbnik i Sekretarz; 

4. Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym SU zostają uczniowie, którzy w wyborach 

uzyskali największą liczbę głosów; 

5. Przedstawiciele klas, Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Skarbnik realizują 

podstawowe cele SU na terenie klasy w porozumieniu z nauczycielem wychowawcą  

i innymi nauczycielami uczącymi w tej szkole, klasie; 

6. Prawem i obowiązkiem przedstawicieli klas jest praca w Radzie SU, oraz 

reprezentowanie interesów uczniów; 

7. Wybory do SU odbywają się we wrześniu każdego roku szkolnego; 

 



§ 5.  Opiekuna SU i Rzecznika Praw Uczniowskich wybiera się z członków Rady  

Pedagogicznej (za jego zgodą) na pierwszym posiedzeniu Rady SU. Decyduje większość 

głosów. Rzecznik ds. uczniów jest przedstawicielem interesów uczniów na posiedzeniach 

R.P.   

§ 6. Obowiązki i prawa Przewodniczącego SU: 

1. obowiązkiem Przewodniczącego jest kierowanie pracą SU przy współpracy z 

Opiekunem SU; 

2. zwoływanie zebrań – zawiadomienie w sposób regularny o terminach spotkań; 

3. opracowanie planów pracy SU z uwzględnieniem zamierzeń samorządów klasowych i 

zadań wynikających z planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły; 

4. podział zadań i obowiązków pomiędzy członków Prezydium; 

5. reprezentowanie młodzieży podczas oficjalnych uroczystości w szkole, zebrań Rady 

Pedagogicznej i na zewnątrz szkoły; 

6. podejmowanie w porozumieniu z Radą i Opiekunem SU decyzji dotyczących 

działalności Rady SU (również finansowej); 

§ 7.  Prawa i obowiązki Opiekuna SU: 

1. Opiekun SU może być jednocześnie Rzecznikiem Praw Uczniowskich; 

2. Nauczyciel może kilkakrotnie pełnić rolę Opiekuna SU; 

3. Rada SU ma prawo do zmiany Opiekuna, gdy ten nie spełnia swoich obowiązków; 

4. Opiekun SU ma obowiązek kierowania się dobrem wszystkich uczniów, troską o ich 

zdrowie i szacunek dla ich godności osobistej; 

5. Podstawowym zadaniem Opiekuna SU jest reprezentowanie interesów uczniów przed 

Radą Pedagogiczną oraz rozpoznawanie opinii i wniosków członków RP dotyczących 

Rady SU; 

6. Pobudzenie i kształtowanie w uczniach postaw aktywnego uczestnictwa w życiu 

szkoły i odpowiedzialności za to, co się w niej dzieje; 

7. Udzielanie w porozumieniu z Radą i Dyrektorem Liceum nagród i kar członkom SU; 

§ 8.  Posiedzenia Rady SU: 

1. posiedzenia Rady SU mogą się odbywać tylko przy obecności 2/3 Rady; 

2. zebranie zwołuje Przewodniczący, Opiekun SU lub Dyrekcja szkoły 

3. zebraniu przewodniczy Przewodniczący lub jego zastępca, jest on odpowiedzialny za 

zawiadomienie wszystkich członków Rady na 3 dni przed wyznaczonym terminem 

zebrania; 

4. zebrania odbywają się po zajęciach dydaktycznych lub w trybie nagłym zwoływane są 

na dużej przerwie. 

5. na pierwszym posiedzeniu Rady SU Opiekun SU przedstawia plan pracy Liceum; 

6. SU pracuje cały rok szkolny, zebrania odbywają się w zależności od potrzeb, nie 

rzadziej jednak, niż raz w miesiącu; 

7. udział członków Rady SU jest obowiązkowy; 

8. posiedzenia Rady SU są protokołowane skrótowo; 

9. miejscem posiedzenia Rady SU jest sala nr 13; 

10. Przewodniczący, Opiekun i Dyrektor ma prawo do zwołania w trybie nagłym 

dodatkowych zebrań; 

 


