
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO XV LO  

IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY 

I. Postanowienia ogólne 

§1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły  

i niniejszego regulaminu. 

§2. Samorząd Uczniowski stanowi ogół Uczniów, który działa poprzez przedstawicieli .  

W bieżących sprawach samorząd działa w dwóch oddziałach: gimnazjalnym i licealnym. 

§3. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa rok. 

§4. Kadencja Przewodniczącego SU trwa rok  (dopuszcza się możliwośd odwołania 

Przewodniczącego na wniosek co najmniej połowy składu, zwykłą większością głosów,  

w dowolnym czasie trwania kadencji). 

§5. Kadencja Opiekuna SU trwa rok. 

§6. Przewodniczącym SU jest przedstawiciel oddziały licealnego, a zastępcą przedstawiciel 

oddziału gimnazjalnego 

II. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego. 

§1. Wybory do organów Samorządu Klasowego przeprowadzane są we wrześniu na 

warunkach ustalonych przez ogół danej klasy. 

§2. W wyborach, z czynnym i biernym prawem wyborczym biorą udział wszyscy uczniowie 

danej klasy. 

§3. Samorząd Uczniowski podejmuje decyzję w tajnym głosowaniu, czy w danym roku 

szkolnym, wybory na Przewodniczącego i Opiekuna SU będą przeprowadzane wewnątrz 

Samorządu, czy też w głosowaniu powszechnym. 

§4. Każdy uczeo XV LO może zgłosid swoją kandydaturę na Przewodniczącego SU. 

§5. Wybory powszechne na Opiekuna SU odbywają się w dwóch turach. W pierwszej, klasy  

w głosowaniu wewnętrznym wybierają swojego kandydata. Do drugiej tury wyborów 

(głosowanie powszechne) przechodzi trzech kandydatów z największą liczbą głosów klas. 

Druga tura nie odbędzie się, jeżeli jeden z kandydatów uzyska w pierwszej ponad 50%. 

§7. Kandydatura nauczyciela może byd poddana głosowaniu powszechnemu po uzyskaniu 

jego akceptacji. 

III. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego 

§1. W skład Prezydium SU wchodzi: Przewodniczący, Zastępca i Opiekun SU 

§2. Przewodniczący SU organizuje pracę Samorządu, prowadzi posiedzenia i jest 

reprezentantem Samorządu na zewnątrz, przygotowuje harmonogram prac Samorządu  

na dany rok szkolny. 



§3. Zastępca przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Odpowiada 

za dokumentacje prac Samorządu. Jedną z form dokumentacji jest prowadzenie zakładki SU 

na stronie internetowej XV LO. 

§4. Opiekun Samorządu Uczniowskiego odpowiada za dokumentację oraz prawidłową 

gospodarkę funduszami Samorządu. 

IV. Posiedzenia Samorządu Uczniowskiego 

§1. Posiedzenia Samorządu odbywają się zgodnie z harmonogramem pracy Samorządu. 

§2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia SU zwołuje Przewodniczący. 

§3. Posiedzenia SU mogą byd również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 członków 

oraz na wniosek Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły lub Rady Rodziców. 

§4. W posiedzeniach SU może brad udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły lub inne 

osoby zaproszone przez Przewodniczącego na wniosek Samorządu. 

§5. Głosowania Samorządu są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków 

Samorządu. 

V. Tryb podejmowania uchwał 

§1. Uchwały SU podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.  

W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek - przegłosowany przez członków SU, 

głosowanie odbywa się w trybie tajnym, chyba, że Regulamin stanowi inaczej. 

§2. Opiekun Samorządu uczestniczy w posiedzeniach zarządu na prawach członka. 

§3. Uchwały SU są podejmowane na posiedzeniu plenarnym 

VI. Prawa i obowiązku Samorządu Uczniowskiego 

§1. Członkowie Samorządu mają prawo wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany 

temat. 

§2. Członkowie Samorządu mają prawdo do głosowania na równych prawach, we wszystkich 

kwestiach podejmowanych przez SU. 

§3. Członkowie zarządu mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w pracach Samorządu. 

VII. Postanowienia koocowe 

§1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


