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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

                                         w 

IV Liceum Ogólnokształcącym  im. Kazimierza Wielkiego                     

w Bydgoszczy 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie Szkoły. 

2. Samorząd działa w oparciu o prawa (art. 85 ustawy o systemie oświaty                   

z dnia 14.grudnia 2016 r. – Dz. U. 2017, poz. 59 ) oraz zasady niniejszego 

regulaminu, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

3. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Działalność Samorządu wspiera i nadzoruje opiekun tj. nauczyciel wybrany 

przez uczniów. 

§ 1 
Cele 

1. Celem działań Samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego 

kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do 

identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za 

własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie 

odpowiedzialności. 

2. Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie                          

i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię Szkoły, o jej honor, 

kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

§ 2 
Zadania Samorządu 

1. Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego 

spełniania obowiązków szkolnych. 

2. Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców 

opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej. 

3. Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców                    

w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie pomocy 

uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji. 

4. Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, 

turystycznych, organizowanie wypoczynku i rozrywki. 

5. Organizowanie imprez okolicznościowych. 

6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności                  

w Szkole i w środowisku uczniowskim. 
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7. Ponoszenie współodpowiedzialności za pracę nad kształceniem                                

i wychowaniem: 

a) wyrabianie potrzeb poznawczych, 

b) wyzwalanie twórczej aktywności, 

c) wdrażanie do samodzielnych poszukiwań, 

d) zaszczepianie i pielęgnowanie pozytywnych cech charakteru: 

� odpowiedzialność, 

� obowiązkowość, 

� samodzielność, 

� uczciwość, 

� godność, 

� wrażliwość, 

e) wyrabianie nawyków i umiejętności: 

� organizowania własnego czasu, 

� samokontroli, 

� pracy nad doskonaleniem własnej osoby, 

� rozumieniem własnego życia i życia innych ludzi, 

� zachowania swojej indywidualności przy systematycznym jej 

doskonaleniu, 

� samooceny efektów swej sprawności i skuteczności działania,  

� prezentowania poczucia tożsamości narodowej i kulturowej, 

 

f) wdrażanie do: 

� życia w prawdzie, 

� cenienia wolności i dobra, 

� dostrzegania piękna świata, 

� ćwiczenia woli, 

� kierowania własnym rozwojem intelektualnym i moralnym, 

� kształtowania własnego charakteru, 

� kierowania się uczuciami wyższymi w kontaktach 

międzyludzkich. 

g) Organizowanie kontaktów z samorządami uczniowskimi                               

i społecznościami uczniowskimi innych szkół. 

h) W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami spoza 

Szkoły, prezydium może zaprosić na swoje posiedzenie przedstawicieli 

samorządów uczniowskich innych szkół. 
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§ 3 

Samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, 

Radzie Rodziców opinie i wnioski we wszystkich sprawach Szkoły, które 

dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 

i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce                            

i zachowaniu, 

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie 

właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością 

rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

d) prawo do umieszczania informacji na stronie Szkoły oraz w gablotach 

informacyjnych w Szkole 

e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, 

f) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu, 

g) prawo do udzielania uczniom nagany i pochwały, 

h) prawo do tworzenia własnych funduszy i dysponowania nimi                        

w porozumieniu z opiekunem Samorządu, 

i) prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej oraz Rady Rodziców, 

j) prawo do udzielania w uzasadnionym przypadku poręczenia za ucznia, 

któremu grozi kara dyscyplinarna, 

k) prawo powołania sądu koleżeńskiego dla rozstrzygania sporów                       

i konfliktów. 

§ 4 Organy Samorządu 

1. Organami Samorządu są: 

a) prezydium Samorządu Uczniowskiego, 

b) uczniowska rada klasowa. 

2. Prezydium opracowuje plan pracy, który powinien być rejestrem prac do 

wykonania i załatwienia. 

3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez 

organ Samorządu uwzględnia się tylko głosy oddane „za” lub „przeciw” 

uchwale. 

4. Posiedzenia prezydium może organizować zarówno prezydium, jak i opiekun 

Samorządu. 
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§ 5 

1. Zasady i tryb wyborów Rady Samorządu Uczniowskiego zawiera 

Regulamin Wyborów Samorządu Uczniowskiego 

2. Zasady i tryb wyborów opiekuna Samorządu uczniowskiego zawiera 

Regulamin Wyborów Opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

§ 6 
Przepisy końcowe 

Samorząd Uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia 

realizację uprawnień statutowych w społeczności uczniowskiej: 

a) Szkoła powinna być wspólnym dziełem nauczycieli i uczniów, 

w której mają miejsce wzajemna życzliwość, tolerancja, 

zrozumienie, 

zaufanie i skuteczna komunikacja pomiędzy uczniami                      

a nauczycielami, 

b) regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez 

Dyrektora Szkoły, 

c) oryginał regulaminu  przechowuje  opiekun Samorządu 

uczniowskiego, 

d) regulamin jest również ogólnie dostępny w bibliotece Szkoły 

oraz na stronie internetowej Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


