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Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie 

 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana 

w Warszawie zwany dalej regulaminem określa szczegółowe zasady działania samorządu 

uczniowskiego oraz organu samorządu uczniowskiego, jakim jest Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego. 

2. Regulamin został opracowany z uwzględnieniem przepisów zawartych w Statucie VI Liceum 

Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie. 

3. W skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego wchodzą uczniowie wybrani przez ogół 

uczniów w wyborach do Prezydium Samorządu Uczniowskiego.  

4. Kadencja Prezydium Samorządu Uczniowskiego trwa rok szkolny. 

5. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców                   

z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich 

zainteresowanych stron. 

6. Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalany jest w głosowaniu tajnym, równym                    

i powszechnym przeprowadzonym wraz z wyborami do Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego. Projekt Regulaminu Samorządu Uczniowskiego jest przedstawiony do 

wglądu w czasie dwóch tygodni przed ustalonym terminem wyborów na wyznaczonych 

tablicach wyborczych. 

7. Prezydium Samorządu Uczniowskiego może dokonać zmian w regulaminie poprzez 

głosowanie w trakcie roku szkolnego po pozytywnym zaakceptowaniu przez dyrektora 

Szkoły. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących Samorządu, decyduje 

Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunami Samorządu. 

Zadania Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

1. Do kompetencji Prezydium Samorządu Uczniowskiego należy: 

1) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich; 

2) identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na ich potrzeby; 

3) przedstawienie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, propozycji 

podejmowanych działań przez Prezydium Samorządu Uczniowskiego oraz opinii 

członków; 

4) zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego. 

2. Obrady Prezydium Samorządu Uczniowskiego zwoływane są co najmniej raz w miesiącu, 

przy udziale minimum połowy członków Prezydium Samorządu lub Opiekunów Samorządu.  

3. Do obowiązków członków Prezydium Samorządu Uczniowskiego należą 

1) uczestnictwo w pracach Prezydium Samorządu i realizacja celów Samorządu; 

2) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrektora Szkoły; 

3) uwzględnienie w swojej działalności potrzeb uczniów; 

4) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy Samorządu; 

5) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Prezydium Samorządu; 

6) organizowanie w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły działalności kulturalnej, 

społecznej, sportowej, rozrywkowej, ekologicznej i naukowej w szkole; 
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7) redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej. 

4. Prezydium Samorządu Uczniowskiego współpracuje z Przewodniczącymi Samorządów 

Klasowych w zakresie: 

1) identyfikacji potrzeb uczniów; 

2) inspiracji i zachęcania uczniów do działalności kulturalnej, społecznej, sportowej, 

rozrywkowej, ekologicznej i naukowej w szkole; 

3) informowania uczniów o działalności Prezydium Samorządu Uczniowskiego. 

5. Obrady Przewodniczących Samorządów Klasowych wraz z Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego odbywają się trzy razy do roku - na początku roku szkolnego, na przełomie           

pierwszego i drugiego semestru oraz na końcu roku szkolnego.    

6. Uchwały Prezydium Samorządu Uczniowskiego, opinie i wnioski zapadają zwykłą 

większością głosów.  

7. Decyzje Prezydium Samorządu Uczniowskiego mogą być uchylone przez Dyrektora Szkoły       

w sytuacji, gdy są sprzeczne z prawem lub Statutem Szkoły. 

8. W przypadku zmiany trybu nauki na zdalny lub hybrydowy obrady Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego oraz obrady Przewodniczących Samorządów Klasowych wraz z Prezydium 

Samorządu Uczniowskiego odbywają się z wykorzystaniem platformy edukacyjnej 

wykorzystywanej do procesu edukacyjnego w danym roku szkolnym.  

9. Bieżąca wymiana informacji Prezydium Samorządu Uczniowskiego wraz z 

Przewodniczącymi Samorządów Klasowych oraz Opiekunami Samorządu Uczniowskiego 

może odbywać się za pośrednictwem platformy edukacyjnej wykorzystywanej do procesu 

edukacyjnego w danym roku szkolnym oraz ogólnodostępnych komunikatorów.  

Sekcje samorządu 

1. Prezydium Samorządu Uczniowskiego może utworzyć Sekcje Samorządu Uczniowskiego, 

czyli organy pomocnicze, które zajmują się koordynacją działań uczniów w określonej 

sprawie.  

2. Członkowie Sekcji Organizacyjnej, Redakcja Gazetki Szkolnej „Reytan Luz” oraz fotograf 

Samorządu Uczniowskiego obowiązkowo muszą zostać powołani najpóźniej miesiąc po 

przeprowadzonych wyborach. Prezydium może w ciągu roku dodatkowo powołać inne 

Sekcje, w miarę potrzeb i możliwości. 

3. Przewodniczącym oraz członkiem Sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.  

4. Członek Sekcji ma obowiązek brać czynny udział w działaniach Sekcji. Spełnienie tego 

obowiązku może być argumentem za podwyższeniem oceny z zachowania. 

5. Sekcje mogą być powoływane jedynie na określony okres czasu. 

Ordynacja wyborcza 

1. Wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego są powszechne, równe i odbywają się             

w głosowaniu tajnym w ostatni roboczy dzień września. 

2. Prawo głosowania posiada uczeń szkoły z klas I - IV. Prawo kandydowania na członka 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy uczeń z klas I - III. 

3. Wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego przeprowadza Komisja Wyborcza 

składająca się z Przedstawicieli Samorządów Klasowych uczniów klas maturalnych oraz 

Opiekunów Samorządu Uczniowskiego. W skład Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić 

kandydaci do Prezydium Samorządu Uczniowskiego.  

4. Do obowiązków Komisji Wyborczej należy: 

1) przyjęcie zgłoszeń od kandydata; 

2) przygotowanie wyborów; 
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3) przeprowadzenie wyborów; 

4) ogłoszenie wyników; 

5) stwierdzenie ważności przyjęcia Regulaminu.  

5. Szkolne wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego odbywają się w następujący 

sposób: 

1) kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie dwóch tygodni przed ustalonym 

terminem wyborów (plakaty wyborcze mogą być wieszane na wyznaczonych 

tablicach wyborczych); 

2) w dniu wyborów uczniowie szkoły głosują na kandydatów do Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego poprzez osobiste stawiennictwo ucznia przed Komisją Wyborczą 

poprzez podpisanie się na liście oraz wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie         

jej do urny wyborczej; 

3) komisja wyborcza przelicza oddane głosy, a wyniki wyborów przedstawia najpóźniej 

w kolejnym dniu roboczym;  

4) członkami Prezydium Samorządu Uczniowskiego zostaje pierwszych pięć osób, które 

otrzymało największą liczbę głosów; 

5) przewodniczącym Prezydium Samorządu Uczniowskiego zostaje członek Prezydium 

Samorządu Uczniowskiego, który otrzymał największą liczbę głosów,                                   

a wiceprzewodniczącym Prezydium Samorządu Uczniowskiego zostaje kolejny 

członek Prezydium Samorządu Uczniowskiego, który otrzymał największą liczbę 

głosów; 

6) w przypadku zmiany trybu nauki na zdalny lub hybrydowy wybory odbywają się              

z wykorzystaniem platformy edukacyjnej wykorzystywanej do procesu edukacyjnego 

w danym roku szkolnym.  

6. Mandat członka Prezydium Samorządu Uczniowskiego w danym roku szkolnym wygasa:  

1) w razie rezygnacji członka złożonej na piśmie  

2) po ukończeniu nauki w szkole; 

3) gdy uczeń nie wywiązuje się ze swoich obowiązków (decydują o tym Opiekunowie 

Samorządu oraz Dyrektor). 

Dokumentacja Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

1. Dokumentację Prezydium Samorządu Uczniowskiego stanowią: 

1) Regulamin Prezydium Samorządu Uczniowskiego; 

2) roczny plany pracy Prezydium Samorządu Uczniowskiego; 

3) sprawozdanie z działalności Prezydium Samorządu Uczniowskiego; 

4) wykaz spotkań z listą obecności i tematyką spotkań. 

Zadania Opiekunów Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

1. Nad pracą Samorządu Uczniowskiego czuwają opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, 

którzy są jednocześnie Opiekunami Prezydium Samorządu Uczniowskiego. 

2. Samorząd Uczniowski ma prawo wybrać Opiekunów Samorządu Uczniowskiego, którzy są 

jednocześnie Opiekunem Prezydium Samorządu Uczniowskiego. 

3. Opiekunowie Prezydium w uzasadnionych przypadkach mogą złożyć dymisję z pełnionej 

funkcji. Na jego miejsce wybierany jest nowy Opiekun.  

4. Opiekun ma za zadanie: 

1) czuwać nad całokształtem prac samorządu; 

2) pośredniczyć między uczniami a nauczycielami; 

3) doradzać i wspomagać inicjatywy uczniowskie; 
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4) pośredniczyć w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach. 


