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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOHATERÓW OFLAGU II D 

W BORNEM SULINOWIE 

I. Nazwa organu, skład osobowy i sposób jego wyboru 

§1 

W Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie działa samorząd 

uczniowski zwany dalej samorządem. 

§2 

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Oflagu II D 

w Bornem Sulinowie zwani dalej uczniami. 

§3 

Organem samorządu jest rada samorządu, wyłoniona spośród uczniów. 

§4 

1. Radę samorządu w składzie sześciu osób wybierają uczniowie w głosowaniu tajnym, równym 

i powszechnym. 

2. Kandydatów do rady samorządu w ilości do 3 osób mogą zgłosić klasy II – III Gimnazjum  

i I – III Liceum. Każda klasa organizuje swoim kandydatom kampanię wyborczą. 

3. Liczba kandydatów do rady samorządu nie może być mniejsza od liczby miejsc w radzie 

samorządu. 

§5 

W skład rady samorządu zostają wybrani kandydaci, którzy w kolejności uzyskali największą liczbę 

głosów. 

§6 

Do przeprowadzenia wyborów do rady samorządu wybiera się komisję wyborczą.  

§7 

Rada samorządu w ciągu 14 dni od przeprowadzenia wyborów wybiera spośród siebie 

przewodniczącego. 

§8 

Rada samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów w szkole. 
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§9 

Kadencja rady samorządu trwa jeden rok tj. do czasu wyłonienia nowej rady samorządu w następnym 

roku szkolnym. 

§10 

Doradcą, koordynatorem rady samorządu jest nauczyciel – opiekun, wybrany przez radę samorządu. 

 

II. Cele i zadania oraz kompetencje samorządu 

§11 

Samorząd może przedstawić radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi 

Liceum Ogólnokształcącego wnioski i opinie we wszystkich sprawach Liceum, a w szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych spraw uczniów, takich jak: 

1) Prawo do zapoznania 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 zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

4) Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

5) Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego, 

6) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

III. Tryb podejmowania uchwał oraz sposób dokumentowania protokołowania działalności 

rady samorządu 

§12 

1. Uchwały rada samorządu przyjmuje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy swego składu. Przy równej liczbie głosów, decyduje głos przewodniczącego 

posiedzenia rady samorządu. 

 

IV. Ramowy plan działania rady samorządu 

§13 

1. Rada samorządu opracowuje plan pracy na całą kadencję. 

2. Posiedzenia rady samorządu zwołuje przewodniczący rady nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

3. Posiedzenie rady samorządu może być zwoływane także na wniosek 1/3 składu rady, 

opiekuna samorządu i dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Oflagu II D. 
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V. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady samorządu 

§14 

1. Rada samorządu jest uprawniona do gromadzenia funduszy na swoją działalność.  

2. Nadzór nad funduszami rady samorządu sprawuje opiekun samorządu i dyrektor 

Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Oflagu II D. 

§15 

Fundusze rady samorządu przeznaczone są w szczególności na: 

1) Dzień Edukacji Narodowej, 

2) Mikołajki, Walentynki i Andrzejki szkolne, 

3) Międzynarodowy Dzień Dziecka, 

4) działalność charytatywną, 

5) dofinansowanie wycieczek, biwaków, rajdów, itp., 

6) upominki dla wyróżniających się uczniów, 

7) upominki dla absolwentów, 

8) wypadki losowe, 

9) nagrody konkursów, zawodów, olimpiad, itp., 

10) dofinansowanie imprez kulturalnych np. koncerty, teatr, kino. 

§16 

Źródłami dochodów rady samorządu mogą być: 

1) dyskoteki szkolne, 

2) loterie fantowe, 

3) zbiórki i sprzedaż surowców wtórnych, 

4) prace zlecone. 

§17 

1. W szkole działa rzecznik praw ucznia. 

2. Zakres kompetencji rzecznika praw ucznia, jego wybór określa regulamin stanowiący odrębny 

załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

§18 

Rada samorządu ma prawo odwołania się do dyrektora Liceum Ogólnokształcącego 

im. Bohaterów Oflagu II D w sprawie zmiany opiekuna samorządu w trakcie trwania kadencji. 

§19 

Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem 

Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Oflagu II D. 
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