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Rozdział 1.

Postanowienia ogólne 

Art. 1. 

1. Na podstawie § 9 Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie

(zwanego dalej „I LO”), w I LO funkcjonuje Samorząd Uczniowski (zwany dalej

„Samorządem”).

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie I LO.

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego określa działanie, zasady wyborów i przysługujące

Samorządowi prawa.

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny z postanowieniami

Statutu I LO oraz powszechnie obowiązującym prawem.

Art. 2. 

1. Samorząd Uczniowski reprezentuje Rada Samorządu Uczniowskiego (zwana dalej „Radą”).

2. Rada jest kolegialnym organem przedstawicielskim wszystkich uczniów I LO.

3. Na czele Rady stoi Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego (zwany dalej

„Przewodniczącym”).

Rozdział 2.

Prawa i zadania Samorządu

Art. 3. 

Rada ma prawo: 

1) występować do poszczególnych organów I LO z inicjatywami organizacyjnymi

i programowymi – w zakresie spraw dotyczących uczniów;

2) działać na rzecz rozwiązywania problemów uczniów;

3) organizować działalność kulturalną, oświatową, sportową oraz rozrywkową zgodnie

z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;

4) zapoznawać się z programem nauczania i innymi jawnymi dokumentami szkolnymi;

5) wyrażać opinię o nauczycielu – z własnej inicjatywy lub na prośbę Dyrektora.
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Art. 4. 

Do podstawowych zadań Rady należy: 

1) propagowanie uczestnictwa ogółu uczniów w życiu I LO; 

2) promowanie wiedzy na temat praw ucznia i czuwanie nad ich przestrzeganiem; 

3) rozwijanie wśród uczniów idei samorządności oraz postaw proobywatelskich na rzecz 

podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły; 

4) organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej 

w szkole; 

5) przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków  

i opinii w sprawach szkoły oraz zgłaszanie im potrzeb uczniów. 

Art. 5. 

Wszyscy członkowie Samorządu są zobowiązani do przestrzegania praw i obowiązków ucznia. 

 

Rozdział 3. 

Opiekun Rady 

Art. 6. 

1. Bezpośrednią opiekę nad pracą Rady Samorządu Uczniowskiego sprawuje Opiekun 

Samorządu Uczniowskiego (zwany dalej „Opiekunem”). 

2. Do zadań Opiekuna należy: 

1) wspieranie Rady w sprawach merytorycznych i organizacyjnych; 

2) inspirowanie uczniów do podejmowania samodzielnych działań; 

3) pośredniczenie w relacjach Samorządu z innymi organami I LO. 

Art. 7. 

1. Opiekunów Samorządu Uczniowskiego wybiera Rada Samorządu Uczniowskiego  

na pierwszym posiedzeniu danej kadencji spośród nauczycieli wskazanych  

przez Dyrektora szkoły. 
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Rozdział 4.

Organizacja pracy Rady Samorządu Uczniowskiego

Art. 8. 

1. Oddziały klasowe reprezentują Samorządy Klasowe, w skład których wchodzą: Gospodarz, 
Zastępca Gospodarza, Skarbnik.

2. Członków Samorządów Klasowych wybiera się każdego roku w pierwszej połowie września.

3. Gospodarze reprezentują swoje klasy w Radzie Samorządu Uczniowskiego.

Art. 9. 

1. Jedynym organem reprezentującym ogół uczniów I LO jest Rada Samorządu

Uczniowskiego.

2. W skład Rady wchodzą:

1) Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego,

2) Wiceprzewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego,

3) Przewodniczący zespołów tematyczno-problemowych,

4) Gospodarze klas.

3. Podmioty wymienione w pkt. 2. i 3. ust. 2. nie posiadają czynnego prawa wyborczego, chyba

że są oni jednocześnie Gospodarzami klas.

4. Kadencja Rady rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia Rady, które zwołuje

Przewodniczący w drugiej połowie września. Kadencja trwa do zakończenia roku szkolnego.

5. Obradami Rady kieruje Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego. 

Zwołuje je co najmniej raz w miesiącu lub częściej, o ile wymaga tego sytuacja.

Art. 10. 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego podejmuje decyzje dotyczące spraw uczniów w drodze 
uchwał uchwalanych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
przedstawicieli klas uprawnionych do głosowania.

2. Dyrektor może uchylić podjętą przez Radę uchwałę jeżeli, jest niezgodna z prawem 
lub Statutem I LO oraz w jego ocenie może szkodzić interesom I LO.

3. Każda uchwała musi być opatrzona sygnaturą składającą się z numeru oraz daty 
jej podjęcia.

4. Uchwała dla swej ważności musi posiadać podpis Przewodniczącego Rady.

5. Uchwały kataloguje się i archiwizuje w szkolnej czytelni. Wszystkie akty wydawane przez 
Radę są jawne.
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Art. 11. 

1. Najwyższym przedstawicielem Samorządu jest Przewodniczący Rady Samorządu

Uczniowskiego.

2. Przewodniczący Rady odpowiada za relacje Samorządu z innymi organami I LO.

3. Przewodniczący reprezentuje uczniów w sprawach związanych z ochroną ich praw.

4. Przewodniczący uzgadnia swoje wystąpienia w charakterze reprezentanta I LO

z Dyrektorem.

5. Przewodniczący jest odpowiedzialny za kontynuowanie inicjatyw swych poprzedników,

jeśli tego domaga się większość uczniów lub Dyrektor szkoły.

6. Kadencja Przewodniczącego trwa rok i kończy się z dniem objęcia obowiązków przez

nowowybranego Przewodniczącego.

Art. 12. 

1. Przewodniczący powołuje dwóch lub trzech Wiceprzewodniczących, dla których

określa kompetencje.

2. Wiceprzewodniczący zastępują Przewodniczącego w przypadku jego nieobecności.

3. Zastępcy Przewodniczącego mogą być powołani i odwołani przez Przewodniczącego

– w porozumieniu z Opiekunem Samorządu lub Dyrektorem I LO.

Art. 13. 

1. Organem realizującym uchwały Rady Samorządu Uczniowskiego jest Prezydium Rady

Samorządu Uczniowskiego (zwane dalej „Prezydium”).

2. W skład Prezydium wchodzi Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego, powołani

przez niego Wiceprzewodniczący Rady, po jednym Gospodarzu klas z każdego poziomu

oraz, z głosem doradczym, Opiekunowie Rady.

3. Rada wybiera na pierwszym posiedzeniu ze swojego grona po jednym Gospodarzu

z każdego poziomu, będącymi członkami Prezydium Rady.

4. Członkowie Prezydium opracowują projekty uchwał, przedstawiają porządek obrad Rady

Samorządu Uczniowskiego oraz koordynują, przy zwierzchnictwie Przewodniczącego,

prace organów podległych Radzie.

5. Kadencja Prezydium trwa 1 rok.

6. Prezydium prowadzi, w ramach swych potrzeb, bieżącą dokumentację prac Rady.

Art. 14. 

1. W razie potrzeby Przewodniczący organizuje pracę Samorządu Uczniowskiego poprzez

powołanie w drodze decyzji wyspecjalizowanych zespołów tematyczno-problemowych

(zwanymi dalej „Zespołami”), będącymi organem Rady Samorządu Uczniowskiego.
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2. W skład Zespołów może wejść każdy uczeń I LO, chyba że decyzja Przewodniczącego

o powołaniu Zespołu stanowi inaczej.

3. Zespoły wspierają prace Rady na podstawie i w granicach niniejszego Regulaminu, uchwał

podejmowanych przez Radę, kompetencji opisanych w decyzji Przewodniczącego

o powołaniu Zespołu oraz innych aktów prawa szkolnego.

Rozdział 5.

Zasady wyboru Przewodniczącego i organizacji referendum

Art. 15. 

1. Przewodniczący wybierany jest w Szkolnych Wyborach Przewodniczącego (zwanych dalej

„Wyborami”).

2. Za organizację wyborów odpowiedzialna jest Szkolna Komisja Wyborcza.

Art. 16. 

1. Szkolna Komisja Wyborcza (zwana dalej „Komisją”) składa się z sześciu członków,

która z własnego grona wybiera przewodniczącego.

2. Skład Komisji ustala Rada niezwłocznie po zarządzeniu przez Przewodniczącego terminu

wyborów, po czym zostaje on zatwierdzony przez Opiekunów oraz Dyrektora I LO.

3. Komisja jest odpowiedzialna za przeprowadzenie wyborów lub referendum oraz ogłoszenie

wyników głosowania nie później niż dzień po ich odbyciu.

4. Komisja jest odpowiedzialna za przygotowanie kart do głosowania.

5. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem wyborów i referendum.

Art. 17. 

1. Istnieje możliwość powołania Terenowej Komisji Wyborczej, jeżeli w dniu wyborów

lub referendum co najmniej jedna klasa lub grupa realizuje program poza szkołą.

2. Terenowa Komisja Wyborcza składa się z 3 członków wybranych spośród uczniów, o których

mowa w ust. 1.

3. Nad pracami Terenowej Komisji Wyborczej czuwają opiekunowie wycieczki, którzy

po zakończeniu głosowania są zobowiązani niezwłocznie przekazać Dyrektorowi I LO

wyniki głosowania z obszaru objętego działaniem Terenowej Komisji Wyborczej.



Rada Samorządu Uczniowskiego I LO im. St. Dubois w Koszalinie 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 75-070 Koszalin | tel. 94 342 38 29 

rsu@liceumdubois.pl | www.liceumdubois.pl | www.facebook.com/RSUDubois Strona 7 z 11 

Art. 18. 

1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wybierany jest w wyborach powszechnych,

równych, bezpośrednich i odbywających się w głosowaniu tajnym.

2. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) przysługuje wszystkim uczniom I LO

nieograniczonym w swych prawach.

3. Z prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) może korzystać każdy uczeń każdej

z klas z wyłączeniem maturalnych, posiadający czynne prawo wyborcze.

4. Wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego zarządza ustępujący

Przewodniczący w dniu zajęć lekcyjnych pomiędzy 2 a 20 listopada, o czym informuje

członków Rady Samorządu Uczniowskiego, a także za pomocą stosownego obwieszczenia

i komunikatu na stronie internetowej I LO nie później niż do 14 października.

5. Zwycięzcą wyborów zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów

przy minimalnej frekwencji wynoszącej 50% zastrzegając, że 30% głosów musi być

uznanych za ważne.

Art. 19. 

1. Kandydaci na stanowisko Przewodniczącego Rady zawiadamiają Opiekuna Samorządu

o woli kandydowania do 14 dnia przed dniem wyborów.

2. Do zawiadomienia, o którym mowa ust. 1., załącza się:

1) pisemne poparcie wychowawcy dla kandydatury;

2) listę poparcia, w której wolę poparcia kandydatury kandydata wyraziło co najmniej

50 uczniów I LO;

3) założenia programu wyborczego oraz metody prowadzenia kampanii wyborczej.

3. Szkolna Komisja Wyborcza w terminie 3 dni od zawiadomienia o woli kandydowania

analizuje dokumenty opisane w ust. 2., weryfikując ich autentyczność i badając zgodność

programu wyborczego z prawem, po czym wydaje zgodę na rozpoczęcie kampanii

wyborczej.

Art. 20. 

1. W przypadku braku kandydatów, Przewodniczący zwołuje na tydzień przed dniem

zaplanowanych wyborów nadzwyczajne posiedzenie Rady Samorządu Uczniowskiego.

2. Podczas nadzwyczajnego posiedzenia członkowie Rady Samorządu wybierają spośród

swojego grona, za zgodą Dyrektora, Pełniącego Obowiązki Przewodniczącego, zwanego

dalej „p.o. Przewodniczącego”.

3. P.o. Przewodniczącego ma takie same prawa jak Przewodniczący.
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Art. 21. 

W przypadku tylko jednej kandydatury, przeprowadza się wybory na zasadach określonych  

w Regulaminie. 

Art. 22. 

1. Kandydaci w okresie trwania kampanii przedstawiają program wyborczy. 

2. W czasie kampanii umożliwia się wzięcie udziału kandydatom oraz wyborcom  

w ogólnodostępnej debacie między kandydatami, odbywającej się na zasadach równości  

i sprawiedliwości, którą organizuje Szkolna Komisja Wyborcza. 

3. Kampania wyborcza trwa do chwili zakończenia wyborów. 

4. Zakazuje się prowadzenia agitacji wyborczej w dniu wyborów, w bezpośredniej bliskości  

miejsca oddawania głosów. 

5. Po wyborach kandydaci w przeciągu jednego dnia od zakończenia wyborów  

są zobowiązani do niezwłocznego usunięcia z przestrzeni szkolnej swoich materiałów 

wyborczych. 

Art. 23. 

Szkolna Komisja Wyborcza zobowiązana jest zapewnić wyborcom miejsce do oddania głosu 

zgodnie z zasadą tajności głosowania.  

Art. 24. 

Szkolna Komisja Wyborcza jest zobowiązana przygotować karty do głosowania, na których 

zapisane jest pytanie referendalne bądź lista kandydatów w kolejności alfabetycznej  

oraz instrukcja oddania głosu. 

Art. 25. 

1. Głos ważny rozumie się poprzez zapisany znak „X” w kratce obok wariantu odpowiedzi  

na pytanie referendalne lub imienia i nazwiska kandydata.  

2. Dopisanie odpowiedzi lub kandydatów na karcie powoduje nieważność oddanego głosu. 

3. W przypadku zapisania znaku „X” w kratce na karcie do głosowania w wyborach przy więcej 

niż jednym kandydacie głos uznaje się za nieważny. 

4. Za głos nieważny uważa się także kartę, na której wyborca nie postawił znaku „X” lub karta 

została sfałszowana bądź uszkodzona. 

Art. 26. 

Ważność wyborów stwierdza, na wniosek Opiekuna Rady, Dyrektor I LO. 
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Art. 27. 

1. Wybory uznaje się za nieważne, jeśli któryś z członków Komisji złamie zasadę neutralności

wyborczej lub liczba oddanych głosów jest większa od liczby podpisów na kartach

do głosowania.

2. Dyrektor I LO rozpatruje protesty wyborcze i zarządza powtórzenie wyborów w sytuacji

stwierdzonych nieprawidłowości.

Art. 28. 

1. Ponowne wybory zostają rozpisane w okresie tygodnia po wyborach uznanych za nieważne.

2. Jeśli zaszła okoliczność opisana w art. 27. ust. 1., Rada Samorządu zmienia skład Komisji.

Art. 29. 

W przypadku opróżnienia urzędu w trakcie kadencji powołuje się p.o. Przewodniczącego. 

Art. 30. 

1. Nowowybrany Przewodniczący Rady, do czasu objęcia swoich obowiązków, nosi miano

„elekta”.

2. Przewodniczącemu-elektowi nie przysługują żadne prawa przysługujące 

Przewodniczącemu.

3. Ustępujący Przewodniczący jest zobowiązany pomóc elektowi w sprawnym przejęciu

obowiązków.

4. Kadencja Przewodniczącego rozpoczyna się w dniu wręczenia przez Dyrektora I LO

aktu wyboru na Przewodniczącego z uwzględnieniem, że nie może się to odbyć później

niż 14 dni od dnia przeprowadzonych wyborów.

Art. 31. 

Referendum może być przeprowadzone w celu odwołania Przewodniczącego lub zmiany 

Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, lub – za zgodą Dyrektora – w innej ważnej sprawie 

dotyczącej uczniów I LO. 

Art. 32. 

1. Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego może odwołać Samorząd po złożeniu

wniosku o przeprowadzenie referendum do Opiekuna RSU popartego podpisami

co najmniej 30% członków Samorządu.

2. Opiekun Rady po przyjęciu wniosku zobowiązany jest niezwłocznie przekazać

go Dyrektorowi I LO.
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3. Dyrektor w ciągu tygodnia od wpłynięcia wniosku może zarządzić Referendum w ustalonym

przez siebie terminie.

4. Referendum nie przeprowadza się, jeśli wniosek wpływa na 2 miesiące przed zakończeniem

kadencji Przewodniczącego.

Rozdział 6.

Uchwalanie i zmiana regulaminu

Art. 33. 

Regulamin uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu. 

Art. 34. 

1. Regulamin można zmienić w drodze Referendum określonego w art. 31.

2. Z wnioskiem referendalnym popartym projektem nowego Regulaminu może wystąpić

grupa 50 członków Samorządu, organy Samorządu oraz organy I LO.

3. Projekt regulaminu przed rozpisaniem referendum musi być skonsultowany

z Dyrektorem I LO.

4. Przed rozpisaniem referendum wnioskodawcy są zobowiązani udostępnić projekt

społeczności szkolnej.

5. W przypadku uchwalenia nowego Regulaminu następuje jego niezwłoczna publikacja

na stronie internetowej I LO.

Rozdział 7. 

Postanowienia przejściowe 

Art. 35. 

1. Nowy regulamin zaczyna obowiązywać dzień po jego uchwaleniu.

2. Traci ważność Regulamin Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stanisława Dubois w Koszalinie z 7 listopada 2012 roku.

3. Wszystkie akty wydane przez Radę Samorządu Uczniowskiego, których podstawą prawną 
jest regulamin wspomniany w ust. 2., pozostają w mocy prawnej.
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Art. 36. 

1. Zachowuje się ciągłość kadencji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Rady

oraz Opiekunów do czasu regulaminowego zakończenia ich kadencji.

2. Przewodniczący jest obowiązany niezwłocznie zwołać posiedzenie Rady w celu obsadzenia

nowopowołanych organów na zasadach określonych w Regulaminie z wyłączeniem

zapisów dotyczących terminów wyboru.

Pierwszy Regulamin uchwalono przez ogół uczniów 10 września 2000 r.  

Zmiany w Regulaminie wprowadzano 15 września 2006 r., 7 listopada 2012 r., 
11 października 2018 r.




