
STATUT SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY I LICEUM 

OGÓŁNOKSZTAŁCĄCYM IM. J. I. KRASZEWSKIEGO W 

BIAŁEJ PODLASKIEJ 

 

I: POSTANOWIENIA OGÓLNE  

  

§ 1  

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły I LO im. J. I. Kraszewskiego w 

Białej Podlaskiej.  

§ 2  

Samorząd działa zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Statutem 

Szkoły.  

§ 3 

Ilekroć w Statucie jest mowa o:  

1) Samorządzie – rozumie się przez to Samorząd Uczniowski I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej,  

2) Szkole – rozumie się przez to Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum 

Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej, 

3) Uczniu – rozumie się przez to osobę posiadającą status ucznia Szkoły,  

4) Statucie – rozumie się przez to niniejszy Statut. 

5) Zarząd – złożony jest z członków Samorządu w rangach: Przewodniczący, Zastępca oraz 

Rzecznik Praw Ucznia. 

6)Opiekun – osoba, której kompetencje i zadania określone są w części IV Statutu. 

 

§ 4 

1.Organy Samorządu Uczniowskiego są wybierane i działają zgodnie ze Statutem  

Samorządu.                                                                                                                                   

2. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.                        

3. W ramach Samorządu Uczniowskiego może działać Rada Wolontariatu.  

§ 5 

Samorząd Uczniowski tworzą reprezentanci Uczniów, wybierani w wyborach powszechnych, 

równych, bezpośrednich i tajnych przez ogół Uczniów Szkoły. Uczniowie mają możliwość 

współpracy z Samorządem oraz wglądu w jego prace. 

  



II: CELE I ZADANIA SAMORZĄDU 

§ 6  

Samorząd umożliwia uczniom uczestnictwo w całokształcie pracy szkoły poprzez:  

1. Organizowanie życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a rozwijaniem i zaspokajaniem własnych zainteresowań 

2. Reprezentowanie interesów Uczniów przed organami Szkoły 

3. W porozumieniu z Dyrektorem szkoły podejmowanie działań z zakresu 

wolontariatu;   

4. Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania 

wspólnych decyzji w sprawach szkoły  

5. Współpracę z Samorządami Uczniowskimi innych szkół oraz organami samorządu 

lokalnego 

6. Przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców opinii w sprawach 

szkolnych  

7. Promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem  

8. Organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, 

sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole w porozumieniu z Dyrektorem  

9. Reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i 

innymi organami.  

10. Koordynowanie szkolnych inicjatyw - takich jak szkolny radiowęzeł czy szkolny 

zespół muzyczny 

11. Podejmowanie inicjatyw dążących do zmian sposobu funkcjonowania szkoły – w celu 

poprawienia sytuacji Uczniów 

 

 

III: FUNKCJONOWANIE I TRYB PRACY SAMORZĄDU 

 

§ 7 

 

Pracami Samorządu kieruje Przewodniczący, a podczas jego nieobecności Zastępca. 

 

 

§ 8 

 

1. Samorząd ustala cele, zadania i sposób ich realizacji z Opiekunem. 

 

2. Samorząd wyznacza kierunki swoich działań oraz wyjaśnia bieżące kwestie na 

posiedzeniach Samorządu, które odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. O terminie 

posiedzenia decyduje Przewodniczący w porozumieniu z Opiekunem. 

  



§ 9 

 

1. Każdy członek Samorządu ma prawo do podejmowania własnych inicjatyw w swoim 

imieniu, jeśli dany projekt dotyczy Samorządu jako ogółu, musi zgodzić się na niego 

większość Samorządu. 

 

2. Każda sprawa dotycząca funkcjonowania Samorządu może zostać poddana pod 

głosowanie na wniosek członka Samorządu. 

 

 

 

§ 10 

 

Wyróżnia się dwa sposoby przeprowadzania głosowań przez Samorząd - głosowanie zwykłe i 

głosowanie ważne. 

A. Głosowania zwykłe inicjowane są w przypadku, gdy przedmiotem głosowania są 

bieżące projekty i zadania Samorządu. Głosowanie takie zostaje uznane za ważne, gdy 

wezmą w nim udział co najmniej 4 uprawnione do głosowania osoby, w tym 

co najmniej 1 członek Zarządu. Każdy członek posiada jednakowo ważny głos. 

Większością konieczną do przyjęcia wniosku jest większość względna. 

 

B. Głosowania ważne przeprowadza się w sytuacjach określonych w Statucie. W 

przypadku takiego głosowania, udział musi wziąć w nim co najmniej 6 uprawnionych 

do głosowania, w tym co najmniej 2 członków Zarządu. Członkom Samorządu 

przysługuje głos wagi 1, zaś członkom Zarządu wagi równej 2. Sumarycznie wszyscy 

członkowie razem z Zarządem dysponują 10 głosami. Jeśli wniosek uzyska 

co najmniej 7 głosów za jego przyjęciem (niezależnie od liczby osób biorących udział 

w głosowaniu), zostanie on zaakceptowany. 

 

 

§ 11 

 

Zarząd Samorządu może zdecydować o przeprowadzeniu ogólnoszkolnego referendum, w 

którym Uczniowie będą mogli wyrazić swoje zdanie w ważnych, z punktu widzenia życia 

szkolnego, kwestiach. Pytania są wówczas formułowane tak, aby umożliwić odpowiedź 

„Tak” oraz „Nie”. Szczegółowy sposób przeprowadzenia referendum ustala Zarząd 

Samorządu w zależności od sytuacji. 

 

 

 

IV: OPIEKUN SAMORZĄDU  

 

§ 12  

1. Dyrektor szkoły za zgodą samorządu uczniowskiego powołuje wybranego nauczyciela 

do sprawowania opieki nad samorządem i koordynowania jego prac. 

 



2. Opiekun Samorządu sprawuje ogólną opiekę nad działalnością organów Samorządu i 

wspiera ich pracę. Może pośredniczyć w kontaktach organów Samorządu z Dyrektorem 

Szkoły, Radą Pedagogiczną oraz innymi instytucjami.  

 

 

§ 13 

1. Opiekun ma prawo do: 

• zwoływania zebrań Samorządu i uczestnictwa w nich, 

• rozmów z Członkami Samorządu, w tym rozmów o charakterze upominającym 

w przypadku nadużyć, 

• reprezentowania opinii Samorządu na forum Rady Pedagogicznej i przed 

Dyrektorem, 

• zgłaszania inicjatyw na forum Samorządu i czynnego udziału w ich 

przeprowadzaniu, 

• do złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji. 

2. Pozostałe zadania i kompetencje Opiekuna regulowane będą na mocy ustaleń zebrań 

Samorządu. 

§ 14  

1. Decyzje Samorządu mogą być uchylone przez Dyrekcję Szkoły gdy są sprzeczne z 

prawem lub statutem Szkoły.  

§ 15 

Opiekuna może odwołać Dyrektor na wniosek Samorządu, jeśli wniosek ten zyska 

jednomyślne poparcie wszystkich członków Samorządu. 

 

 

V: ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§ 16  

1. Organami głównymi Samorządu Uczniowskiego są: 

A. Przewodniczący Samorządu, 

B. Zastępca Przewodniczącego Samorządu, 

C. Rzecznik Praw Ucznia, 

D. Stali Członkowie Samorządu, z których każdy ma przypisane zadania, do spraw 

których zostaje Sekretarzem. 

 

2. Zarząd Samorządu tworzy Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego Samorządu i 

Rzecznik Praw Ucznia.  

3. W zebraniach wszystkich organów Samorządu może uczestniczyć Dyrektor oraz Opiekun.  

  



§ 17  

1. Do kompetencji Zarządu Samorządu należy:  

A. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań Samorządu,  

B.  identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,  

C.  przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii i 

sugestii sprawach szkolnych.  

 

§ 18  

Do obowiązków Zarządu Samorządu należy:  

A. uczestnictwo w pracach Zarządu Samorządu i realizacja celów Samorządu,  

B. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,  

C. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,  

D. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy Samorządu,  

E. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu Samorządu.  

§ 19  

1.Przewodniczący Samorządu:  

A. kieruje pracą Zarządu Samorządu,  

B. reprezentuje Samorządu wobec Dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców 

oraz innych organizacji,  

C. przedstawia uczniom, opiekunowi Samorządu i Dyrektorowi plan pracy Samorządu,  

D. zwołuje i przewodniczy zebraniom Samorządu Uczniowskiego i Rady Samorządu 

Uczniowskiego  

2. Rolę zastępcy i głównego przedstawiciela Przewodniczącego pełni Zastępca 

Przewodniczącego Samorządu.  

 

§ 20  

1. Rzecznik Praw Ucznia:  

A. promuje wiedzę na temat praw uczniów i czuwa nad ich przestrzeganiem, 

B. przyjmuje skargi od uczniów związane z nieprzestrzeganiem ich praw oraz 

pośredniczy w rozwiązywaniu konfliktów. 

C. jako przedstawiciel Samorządu interweniuje u wychowawców, dyrekcji, nauczycieli i 

pedagoga w celu zapewnienia przestrzegania należnych Uczniom praw 

D. wspiera on ponadto uczniów w walce o swoje prawa, w tym chroni i reprezentuje  ich 

interesy przed organami Szkoły. 

  



§ 21  

1.Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach działań Stałych Członków 

Samorządu zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Samorządu przez Przewodniczącego 

przydzielającego czterem Członkom Samorządu, którzy nie zostali wybrani do sprawowania 

funkcji w Zarządzie, następujące stanowiska:  

A. Koordynator ds. inicjatyw uczniów oraz wolontariatu 

B. Koordynator ds. mediów społecznościowych i zdjęć 

C. Koordynator ds. sportu i e-sportu oraz kultury 

D. Koordynator ds. technologii, radiowęzła i innowacji 

 

2. Swoją decyzję Przewodniczący może zmienić podczas całej kadencji Samorządu. 

 

3. Dokładny zakres obowiązków wynikających ze sprawowanych funkcji ustalany jest na 

bieżąco przez Zarząd w porozumieniu z Koordynatorami. 

 

4. Koordynatorzy są obowiązani działać w zakresie przydzielonej im funkcji. Gdy nie są 

w stanie zrealizować podlegającej im inicjatywy, zwracają się do Przewodniczącego oraz 

Zastępcy Przewodniczącego lub do innych Koordynatorów o pomoc. 

 

5. Praca Koordynatorów jest weryfikowana i oceniana przez Opiekuna oraz Zarząd. 

 

6. Podczas wykonywania działań związanych z pełnioną funkcją w trakcie lekcji osoby 

wchodzące w skład organów głównych SU zostają zwolnione z zajęć z przyczyn szkolnych.  

 

 

 IV: RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

§ 22  

We współpracy z organami głównymi Samorządu działa Rada Samorządu Uczniowskiego. 

§ 23 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego jest ciałem doradczym Samorządu Uczniowskiego. 

 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z przedstawicieli wszystkich klas w Szkole.  

 

§ 24 

1. Każda klasa deleguje jednego przedstawiciela na roczną kadencję, zależną od kadencji 

Samorządu Uczniowskiego. 

 



2. Klasa sama decyduje o sposobie wyboru swojego przedstawiciela oraz o jego 

ewentualnym odwołaniu. 

 

§ 25 

 

Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w 

razie potrzeby - częściej. Zwoływane są decyzją Samorządu Uczniowskiego na określony 

termin. 

By posiedzenie Rady Samorządu Uczniowskiego uznane było za ważne musi w nim 

uczestniczyć co najmniej 50% członków. 

§ 26 

Członek Rady Samorządu Uczniowskiego reprezentuje swoją klasę na posiedzeniach. Bierze 

w nich czynny udział i jest odpowiedzialny za przekazanie klasie bieżących ustaleń 

Samorządu Uczniowskiego. 

§ 27  

Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego: 

A. identyfikują potrzeby uczniów,  

B. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej, naukowej w szkole,  

C. informują uczniów o działalności organów głównych Samorządu, 

D. zgłaszają propozycje działań dla Zarządu Samorządu.  

§ 28  

  

Do obowiązków Członków Rady Samorządu Uczniowskiego 

należy:  

A. realizacja celów Samorządu,  

B. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych organów głównych Samorządu 

lub Dyrekcji,  

C. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy Samorządu,  

D. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania organów głównych Samorządu,                                    

E. współpraca z Zarządem Samorządu i Opiekunem Samorządu,  

F. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu Samorządu.  

  

  



V: ORDYNACJA WYBORCZA  

§ 29  

Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są równe, powszechne, bezpośrednie i 

większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym.  

§ 30  

1. Pierwsza tura wyborów do organów Samorządu Uczniowskiego odbywa się raz w roku 

szkolnym, nie później niż do 3 października.  

2. Wybory do Samorządu ogłasza Opiekun na dzień roboczy przypadający na okres od 

dwóch do trzech tygodni przed upływem kadencji ustępującego Samorządu. 

§ 31  

Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy Uczniowie 

i Uczennice szkoły.  

§ 32  

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na stałego członka Samorządu 

Uczniowskiego, Przewodniczącego oraz Zastępcę posiada każdy Uczeń i Uczennica I, II i III.  

§ 33 

Informacja o wyborach przedstawiana jest do wiadomości publicznej na trzy tygodnie przed 

planowaną datą pierwszej tury wyborów. 

§ 34  

1. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Uczniowska Komisja 

Wyborcza.  

2. Uczniowska Komisja Wyborcza składa się z min. 3 członków SU, którzy w danym 

roku szkolnym nie są już kandydatami do Samorządu Uczniowskiego.   

3. Termin wyborów oraz skład Uczniowskiej Komisji Wyborczej ogłasza w 

porozumieniu z opiekunem ustępującego Zarząd Samorządu Uczniowskiego min. 3 

tygodnie przed pierwszą turą wyborów.  

§ 35  

1. Do zadań Uczniowskiej Komisji Wyborczej należy:  

A. ogłoszenie zasad zgłaszania kandydatur – min. 3 tygodnie przed terminem tury 

wyborów,  

B. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,  



C. weryfikacja zgłoszeń i ogłoszenie nazwisk kandydatów,  

D. poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcanie do udziału w 

wyborach,  

E. czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej,  

F. przygotowanie wyborów – list wyborców, kart do głosowania, lokalu wyborczego – 

lub odpowiedniego formularza poprzez platformę Teams.  

G. przeprowadzenie wyborów,  

H. obliczenie głosów,  

I. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników,  

J. przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów.  

2. Uczniowska Komisja Wyborcza działa w porozumieniu i ze wsparciem Opiekuna 

Samorządu Uczniowskiego.  

3. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, w dniu wyborów, zwolnieni są z zajęć 

lekcyjnych.  

§ 36  

Zasady zgłaszania kandydatur na członka Samorządu Uczniowskiego są następujące:  

1. Osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do Samorządu Uczniowskiego składa min. 30 

podpisów poparcia swojej kandydatury, złożonych przez Uczniów lub Uczennice 

szkoły, nie wliczając w to Uczniów i Uczniów klasy zgłaszającego się.  

2. Podpisy zbierane są na listach zawierających następujące informacje: imię, nazwisko, 

klasa, własnoręczny podpis.  

3. Listy z podpisami kandydaci składają do Uczniowskiej Komisji Wyborczej nie 

później niż 2 tygodnie przed pierwszą turą wyborów.  

4. Uczniowska Komisja Wyborcza weryfikuje podpisy i niezwłocznie informuje 

kandydata o wyniku.  

5. Po uzyskaniu potwierdzenia swojej kandydatury przez UKW kandydat może 

rozpocząć kampanię wyborczą.  

6. Po terminie składania list podpisów przez kandydatów Uczniowska Komisja 

Wyborcza publikuje ostateczną listę kandydatów.  

§ 37 

Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę jest zobowiązany na 10 dni przed planowaną pierwszą 

turą wyborów, przedstawić UKW swój program wyborczy wraz ze zdjęciem oraz opisem 

kandydatury do udostepnienia w mediach społecznościowym.  



§ 38  

Zasady prowadzenia kampanii wyborczej są następujące:  

1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w okresie od zatwierdzenia swojej 

kandydatury przez Uczniowską Komisję Wyborczą do dnia przed wyborami.  

2. Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zabronione.  

3. Prowadząc kampanię wyborczą kandydaci nie mogą naruszać dobrego imienia innych 

osób ani wykorzystywać szkolnej infrastruktury bez zgody dyrekcji szkoły.  

4. Jeśli jeden z kandydatów złamie ciszę wyborczą - będzie prowadził działania agitacyjne 

/kampanię wyborczą w niedozwolonym czasie natychmiastowo zostaje wykluczony z 

uczestnictwa w wyborach.  

 

§ 39  

Zasady przeprowadzenia wyborów są następujące:  

1. Wybory odbywają się w wyznaczonym przez Opiekuna Samorządu w porozumieniu z 

ustępującym Samorządem terminie w czasie od godziny 7.50 do 14.00, w trakcie 

przerw oraz zajęć lekcyjnych.   

2. Wybory odbywają się w specjalnie na ten cel wyznaczonym miejscu – holu szkolnym.  

3. W przypadku nauczania zdalnego uczniowie biorą udział w wyborach poprzez 

platformę Teams.  

4. W lokalu wyborczym przez cały okres trwania wyborów znajdują się: min. 3 

członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, karty do głosowania, listy wyborców, 

zaplombowana urna z głosami.  

5. Uczniowska Komisja Wyborcza przygotowuje listy wyborców w oparciu o aktualną 

listę uczniów i uczennic szkoły. Na liście znajdują się: imię, nazwisko, miejsce na 

odręczny podpis.  

6. Przed rozpoczęciem wyborów Uczniowska Komisja Wyborcza drukuje karty do 

głosowania w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów szkoły. Każda karta do 

głosowania powinna być opatrzona pieczęcią szkoły.  

7. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Samorządu Uczniowskiego 

umieszczone są w kolejności alfabetycznej.  

8. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Uczniowską Komisją Wyborczą 

w określonym miejscu i terminie, złożenie podpisu na liście wyborców oraz 

wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty 

do urny wyborczej.  

9. Jeden wyborca głosuje poprzez postawienie jednego znaku X (dwóch krzyżujących się 

linii) w polu po lewej stronie nazwiska kandydata do Samorządu Uczniowskiego.  

10. Za głos nieważny uznaje się ten, w którym na karcie znak „X” postawiono przy więcej 

niż jednym nazwisku kandydata do Samorządu Uczniowskiego oraz jeżeli na karcie 

nie postawiono żadnego znaku „X”.  

  



§ 40  

Liczenie głosów odbywa się według poniższej procedury  

1. Po zakończeniu głosowania członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej otwierają 

urnę z głosami i dokonują przeliczenia znajdujących się w niej kart do głosowania. W 

przypadku nauki zdalnej, wyniki pobierane są z platformy Teams.  

2. Liczbę kart do głosowania porównuje się z liczbą podpisów złożonych na liście 

wyborców. Jeśli obie liczby zgadzają się, można przejść do liczenia głosów oddanych 

na poszczególnych kandydatów.  

3. Uznanie głosu za nieważny wymaga akceptacji wszystkich członków UKW obecnych 

przy liczeniu głosów.  

4. Wyniki liczenia głosów Uczniowska Komisja Wyborcza spisuje w protokole 

zawierającym następujące informacje: liczba osób uprawnionych do głosowania:, 

liczba wydanych kart do głosowania:, liczba głosów ważnych:, liczba głosów 

nieważnych:, liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:,  

5. Wyniki liczenia głosów wraz z informacją o tym, kto został członkiem Samorządu 

Uczniowskiego, Uczniowska Komisja Wyborcza publikuje na szkolnej tablicy 

ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.  

§ 41 

1. Jeżeli żaden z kandydatów w I turze głosowania nie uzyska ponad połowy spośród 

ważnych oddanych głosów, przeprowadzana jest II tura wyborów, w której udział 

bierze dwójka kandydatów, którzy w I turze uzyskali najwyższe wyniki. 

 

2. W II turze wygrywa kandydat z większą liczbą głosów. W przypadku remisu, wynik 

rozstrzygany jest metodą losowania. 

 

 § 42 

1. II tura wyborów, jeśli zajdzie taka potrzeba, przeprowadzona jest tydzień po I turze 

wyborów.  

2. Jeśli tydzień po I turze wyborów przypada dzień wolny od zajęć edukacyjno-

wychowawczych, II tura przeprowadzana jest w możliwie najbliższym terminie po 

dniu Statutowej II tury. 

 

§ 43 

1. Zwycięzca, czyli osoba, która w I lub II turze uzyskała bezwzględną większość 

głosów zostaje Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego rozpoczynającej się 

kadencji.  

 

2. Osoba z drugim wynikiem wyborczym zostaje Zastępcą Przewodniczącego 

Samorządu Uczniowskiego rozpoczynającej się kadencji, zaś osoba z trzecim w 

kolejności wynikiem - Rzecznikiem Praw Ucznia.  

 

  



§ 44  

Członkami Samorządu Uczniowskiego zostaje 7 osób z największą liczbą głosów. Spośród 

wybranych osób, 4 osoby z najniższymi wynikami zostają Stałymi Członkami Samorządu 

Uczniowskiego – Komisarzami w określonych dziedzinach pracy Samorządu. 

§ 45  

Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia 

ogłoszenia wyników kolejnych wyborów.  

 

VI: ZMIANY W SKŁADZIE SAMORZĄDU 

§ 46  

1. Mandat członka Samorządu Uczniowskiego wygasa w wypadku:  

a.    rezygnacji,  

b. końca kadencji,  

c. zawieszenia w prawach ucznia,  

d. otrzymania przez ucznia nagany Dyrektora,  

e. postawienia członkowi zarzutów dyscyplinarnych 

f. niewywiązywania się członka z powierzonych mu zadań. 

 

§ 47 

Sposoby odwołania członka Samorządu:  

A. Na wniosek członka Samorządu złożonego do Opiekuna samorząd przeprowadza 

głosowanie na zasadach określonych w pkt. B paragrafu 10 (dot. głosowań ważnych), 

w którym decyduje o przeprowadzeniu ogólnoszkolnego referendum na zasadach 

określonych w paragrafie 48.  

B. W przypadku jawnego, bezsprzecznego i znaczącego złamania postanowień Statutu 

Samorządu lub Statutu Szkoły, Samorząd może zawiesić członka w prawach Stałego 

Członka Samorządu bądź odwołać go z funkcji. 

 

Jeśli w takiej sytuacji sumaryczna liczba członków Samorządu spadnie poniżej 6, 

organizowane są wybory uzupełniające na zasadach określonych w paragrafie 51, tak, aby 

liczba członków Samorządu wynosiła 7. 

   



§ 48 

 

1. Na wniosek Samorządu określony w paragrafie 47, przeprowadzane jest referendum, w 

którym udział mogą wziąć wszyscy Uczniowie. Głosowanie odbywa się na 

analogicznych jak referendum ogólnoszkolne zasadach, przy czym pytanie na karcie do 

głosowanie sformułowane jest w sposób wymagający odpowiedzi „Tak” lub „Nie” na 

pytanie dotyczące odwołania jednego z członków Samorządu.  

 

2. Jeśli bezwzględna większość Uczniów opowie się za odwołaniem danego członka, 

zostaje on skreślony z listy członków Samorządu. 

 

 

§ 49 

Zarzuty dyscyplinarne, na podstawie których, można odwołać lub zawiesić członka 

Samorządu: 

• działanie na szkodę Samorządu lub jego członków 

• godzenie swoim zachowaniem w dobre imię Szkoły 

• zachowania związane z mobbingiem, przemocą  

• unikanie lub niewywiązywanie ze swoich zadań 

• nieokazywanie chęci współpracy z innymi członkami Samorządu 

• prowadzenie dezinformacji bądź działalności politycznej wśród społeczności szkolnej 

na temat działania samorządu albo jego członków  

 

§ 50 

W przypadku, gdy wygasa mandat członka Zarządu Samorządu obowiązki przejmowane są 

zgodnie z malejącą liczbą uzyskanych w wyborach głosów, aż do utworzenia nowego 

Zarządu. 

 

§ 51 

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w paragrafie 47, przeprowadza się wybory 

uzupełniające na Stałego Członka Samorządu. Ogłasza je Przewodniczący Samorządu, dalsza 

procedura jest analogiczna do tej obowiązującej w przypadku wyborów do Samorządu, 

jednakże dostępny jest tylko jeden mandat. 

 

 VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

  

§ 51  

1. Zmian w Statucie dokonać może wyłącznie Samorząd Uczniowski większością 

określoną  w  § 10, punkcie B (głosowania ważne).  

 

2. Zmiany w Statucie muszą zostać uprzednio zatwierdzone przez Opiekunowi, a 

następnie przedstawione Dyrektorowi.  



3. Wszystkie zmiany muszą być zgodne z ideą samorządności, demokracji i równości 

oraz Statutem Szkoły i obowiązującym porządkiem prawnym.  

 

4. Uchwała o zmianie Statutu wchodzi w życie po upływie 2 dni od daty jej podjęcia i 

przedstawienia Dyrektorowi.  

 

5. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez zarząd SU w dn.26.02.2018r. i wchodzi 

w życie z dn.01.03.2018r.  

 

 

6. Zmiany i ujednolicenia tekstu Statutu zostały dokonane 01.10.2020 r., a następnie 

06.09.2022 r. 

  


