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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
LO im J. Słowackiego 
w Grodzisku Wlkp. 

I. Postanowienia ogólne. 
1. Samorząd Uczniowski, zwany dalej, Samorządem, stanowią wszyscy uczniowie 

Liceum danego roku szkolnego posiadający pełne prawa uczniowskie.  
2. Samorząd jest najwyższym forum uczniowskim o charakterze opiniodawczym 

i uchwałodawczym, działającym zgodnie z prawem szkolnym.  
3. Organem Samorządu, wybieranym na roczną kadencję jest Rada Samorządu 

Uczniowskiego, której tryb powołania i zasady funkcjonowania określa osobny 
dokument – „Regulamin wyborów do RSU” - który stanowi integralną część 
Regulaminu SU. 

4. Koordynatorem prac Samorządu oraz jego rzecznikiem spraw w Radzie 
Pedagogicznej jest nauczyciel-opiekun, który przez Samorząd wybierany jest wg 
ustalonego „Regulaminu wyborów opiekuna Samorządu Uczniowskiego”, który 
stanowi integralną część Regulaminu SU. 

 
II. Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego. 

1. Samorząd realizuje zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia  
7 IX 91r. [ art.55] oraz Statucie Szkoły. 

2. Wraz z innymi organami Szkoły jak i organizacjami społecznymi dąży do 
stworzenia uczniom jak najlepszych warunków do nauki, wypoczynku, 
samorealizacji.  

 
III. Rada Samorządu Uczniowskiego. 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego [RSU] wybierana jest spośród społeczności 
uczniowskiej zgodnie z obowiązującym regulaminem wyborów.  

2. RSU – złożona z przewodniczącego, zastępcy oraz 6 członków – jako organ 
reprezentujący Samorząd - współpracuje z Dyrekcją, Radą Rodziców oraz spełnia 
powierzone jej zadania i obowiązki. 

3. Zgromadzone fundusze przeznaczone są na bieżącą działalność Samorządu 
[kronika, zdjęcia, nagrody w konkursach, i in.], a o ich wydatkowaniu decyduje 
RSU. 

4. Dokumentacje finansową prowadzi Skarbnik RSU, który składa sprawozdanie ze 
swojej działalności Samorządowi na jego życzenie oraz obligatoryjnie na apelu 
kończącym kadencję. 

 
IV. Postanowienia końcowe. 

1. Powyższy regulamin może być nowelizowany na wniosek Rady lub 35 
przedstawicieli Samorządu. Wniosek musi być przedstawiony przewodniczącemu 
RSU na piśmie i udokumentowany. Znowelizowany musi uzyskać akceptacje 2/3 
Samorządu. 

2. W ostatnich miesiącach kadencji RSU powołuje Komisję Wyborczą do 
przeprowadzenia wyborów. Obowiązki swe RSU pełni do czasu ukonstytuowania 
się nowej Rady. 

3. Sprawy nie uregulowane powyższym regulaminem rozstrzyga Rada Szkoły 
/najwyższy organ szkoły/. 

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia 
min. przez 2/3 Samorządu.  
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REGULAMIN 
WYBORÓW DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. 

 
I .  Zasady ogólne. 
 

1. Samorząd Uczniowski składa się z ogółu uczniów Liceum Ogólnokształcącego 
 w Grodzisku Wlkp. 

2. Organem Samorządu jest Rada Samorządu Uczniowskiego składająca się  
z prezydium oraz sekcji. 

3. Liczbę członków prezydium Rady oraz sekcji ustala ustępująca Rada Samorządu, 
ogłaszając informacje w komunikacie przed ogłoszeniem kampanii wyborczej. 

4. Kadencja Rady trwa 1 rok od daty ukonstytuowania się. 
5. Bierne prawo wyborcze przysługuje uczniom Liceum. 
6. Czynne prawo wyborcze przysługuje uczniom Liceum oraz pracownikom szkoły. 
7. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos na każdy mandat , których liczba jest 

równa liczbie wybieranych członków Rady. 
8. Termin wyborów do Samorządu Uczniowskiego określa ustępująca Rada - z tym 

, że wybory nie mogą przekroczyć dnia 15.11. 
9. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w dzień wyborów nie prowadzi się 

żadnej akcji propagandowej. 
 
II .  Komisja Wyborcza. 
 

1. Komisję Wyborczą powołuje ustępująca Rada Samorządu. 
2. W skład Komisji Wyborczej  wchodzą:  

• po1 przedstawicielu z każdej klasy 
• mąż zaufania 
• opiekun Rady Samorządu Uczniowskiego. 

3. Komisja Wyborcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Komisji 
Wyborczej. 

4. Komisja Wyborcza ustala listę kandydatów na członków Samorządu 
Uczniowskiego. 

5. Kandydatury zgłaszane są przez poszczególne klasy na zebraniu organizacyjnym 
zorganizowanym  przez Komisję Wyborczą lub na piśmie na ręce 
przewodniczącego Komisji, w innym terminie w okresie zgłaszania kandydatur. 
Członkowie komisji nie kandydują do Rady. 

6. Ilość kandydatów jest ograniczona i ustalona w ilości równej dla wszystkich klas  
przez  Komisję Wyborczą i ustępującą Radę 

7. Lista kandydatów wraz ich fotografiami, personalnymi i opinią klasy powinna 
być podana w gablocie samorządu uczniowskiego na tydzień przed wyborami.  

8. Karty do głosowania przygotowuje Komisja Wyborcza. 
 

III .  Wybory. 
 

1. Wybory odbywają się w dniu ustalonym w godzinach od 8.00 do 12.00 przez 
wrzucanie do urny karty do głosowania. 

2. Karty do głosowania wydaje Komisja Wyborcza po sprawdzeniu czy wyborca jest 
umieszczony na liście wyborczej , oraz zaznaczeniu faktu wydania karty. 

3. Karta do głosowania jest zaopatrzona w pieczęć szkoły , oraz listę z nazwiskami 
i imionami kandydatów w kolejności alfabetycznej wraz z informacją o 
przynależności do określonej klasy. 

4. Na karcie jest adnotacja o ilości mandatów do obsadzenia. 
5. Głosowanie odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym w sposób tajny , 

przez podkreślenie nazwisk osób, na które oddaje się głos. 
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5a. Wyborcy głosują na określoną liczbę osób z klas I-II, oraz na jedną osobę z klas 
III , która będzie spełniać funkcję głosu doradczego. 

 
REGULAMIN 

WYBORÓW OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

I. Zasady ogólne 
1. Kadencja opiekuna SU trwa 3 lata.  
2.   Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom Liceum oraz pracownikom 
szkoły. 
3.   Każdemu wyborcy przysługuje 1 głos na 1 mandat. 
4. Termin wyborów określa Rada Samorządu Uczniowskiego, jednak powinny się one 

odbyć co najmniej pół roku przed upływem kadencji. 
5. Od momentu ogłoszenia wyników do upływu kadencji poprzedniego opiekuna, 

nowo wybrany opiekun pełni rolę zastępcy i zapoznaje się z obowiązkami. 
 

II. Komisja Wyborcza 
1.   Komisję wyborczą powołuje RSU.  
2.   W skład Komisji Wyborczej wchodzą: 
            -po jednym przedstawicielu każdego poziomu klas  
            -mąż zaufania 
            -przewodniczący RSU lub jego zastępca 
3.   Komisja Wyborcza ustala listę kandydatów na opiekuna SU po uprzednim 
uzyskaniu    
      zgody przez samego kandydata. 
4.   Komisja Wyborcza zapoznaje SU z listą kandydatów poprzez wywieszenie jej w       

      gablocie samorządu. 

5.   Karty do głosowania przygotowuje Komisja Wyborcza. 
 

III. Wybory 
1. Wybory odbywają się w dniu ustalonym w godzinach 8.00-12.00 przez wrzucenie 

do urny karty do głosowania. 
2. Karta do głosowania zawiera listę z nazwiskami i imionami kandydatów w 

kolejności alfabetycznej, jest ona zaopatrzona w pieczęć szkoły. 
3. Głosowanie odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym w sposób tajny, przez 

podkreślenie nazwiska osoby, na którą oddaje się głos. 
4. Przekreślenie całej karty lub podkreślenie więcej niż jednego nazwiska unieważnia 

głos. 
5. Nie podkreślenie na karcie wyborczej żadnego nazwiska oznacza wstrzymanie się 

od głosu; głos jest ważny. 
 

IV. Wyniki wyborów 
1. Warunkiem ważności jest quorum  ¾ upoważnionych do głosowania i większość 

bezwzględna 50% + 1 ważnie oddanych głosów. 
2. Komunikat o wynikach wyborów zostaje ogłoszony w ciągu 24 godzin od ich 

zakończenia przez wywieszenie w gablocie samorządu. 
3. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który uzyska największą 

ilość głosów. 
4. W przypadku jednakowej liczby głosów konieczne jest przeprowadzenie 

następnych wyborów w ciągu tygodnia. W przypadku zmiany miejsca pracy lub 
długotrwałej nieobecności w szkole opiekuna Samorządu (powyżej 30 dni) lub 
jego uzasadnionej rezygnacji przyjętej przez RSU,  funkcję tę przejmuje 
kandydat, który uzyskał w wyborach II miejsce pod względem ilości głosów, a 
jeżeli takiego nie ma, nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły po uzyskaniu  
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akceptacji przez RSU. Zastępca Opiekuna RSU pełni obowiązki do momentu  
ogłoszenia wyników nowych wyborów, które muszą się odbyć przed końcem 
danego roku szkolnego.  

5. Członkom RSU przysługuje votum nieufności wobec Opiekuna RSU. W przypadku 
jednogłośnego podjęcia takiej decyzji, przewodniczący RSU składa uzasadniony 
wniosek o odwołanie Opiekuna i powołanie kandydata, który uzyskał II miejsce w 
wyborach lub ogłoszenie nowych wyborów do Dyrektora szkoły. 

6. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na opiekuna RSU wyboru dokonują 
członkowie RSU w tajnym głosowaniu. Warunkiem ważności jest quorum ¾ 
upoważnionych do głosowania i większość bezwzględna 50 % + 1 ważnie 
oddanych głosów. Jeśli nie zostanie wybrany opiekun RSU to w ciągu 7 dni 
Komisja Wyborcza ustala listę kandydatów na opiekuna RSU. Wybory odbywają 
się w ciągu tygodnia zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu. 
W szczególnym przypadku ponownego zgłoszenia tylko jednego kandydata na 
opiekuna RSU wyboru dokonują ponownie członkowie RSU w terminie 
nieprzekraczjacym  7 dni. Wybór uznaje się za ważny, jeżeli kandydat uzyskał 
zwykłą większość ważnie oddanych głosów. 

 


