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REGULAMIN 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego 

z siedzibą w Cieszynie 

Cele, zakres działania i uprawnienia 

§ 1. 

W Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, zwanym dalej 

LOTE, działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem. 

§ 2. 

Członkami Samorządu są wszyscy uczniowie LOTE. 

§ 3. 

1.  Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach LOTE, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią 

i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu 

3) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej 

4) prawo do organizacji życia szkolnego, działalności kulturalnej, oświatowej, 

sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami 

i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły 

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

2.  Samorząd współpracuje z pozostałymi organami Szkoły tj. Dyrektorem Szkoły, 

Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców uczestnicząc w realizacji statutowych zadań 

Szkoły. 

Organy Samorządu – struktura, zasady wyboru i działania. 

§ 4. 

1.  Samorząd uczniowski, czyli ogół uczniów jest reprezentowany wyłącznie przez 

następujące organy Samorządu: 

1) Samorządy Klasowe 

2) Zebranie Ogólne Samorządów Klasowych 
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3) Samorząd Szkolny 

2.  Samorządy Klasowe są wybierane w ramach oddziałów w terminie do dnia 

20 września danego roku szkolnego. Wychowawca oddziału czuwa nad 

prawidłowością przebiegu wyborów. 

1) W skład Samorządu Klasowego wchodzą co najmniej 3 osoby: 

a) przewodniczący 

b) zastępca przewodniczącego 

c) skarbnik 

2) Samorząd Klasowy współpracuje z wychowawcą w zakresie: 

a) organizacji, wspólnych imprez i przedsięwzięć oddziału, 

b) organizacji pomocy uczniom mającym trudności w nauce, 

c) pomocy uczniom w rozwiązywaniu spraw trudnych i spornych, 

d) reprezentowania wszystkich uczniów oddziału wobec Dyrekcji Szkoły, 

Grona Pedagogicznego i Samorządu, 

e) udziału oddziału w działalności LOTE i imprezach organizowanych 

przez Samorząd  

3.  Zebranie Ogólne jest strukturą kolegialną, w skład której wchodzi trzech 

reprezentantów Samorządu Klasowego każdej klasy. 

1) Zebranie Ogólne zwoływane jest co najmniej trzy razy w danym roku 

szkolnym: 

a) w ostatnim tygodniu września 

b) w ostatnim tygodniu stycznia, przed konferencją klasyfikacyjną I okres 

c) w ostatnim tygodniu maja 

d) w miarę potrzeb przy podejmowaniu ważnych decyzji. 

2) Do kompetencji zebrania ogólnego należy: 

a) opracowanie rocznego programu działania Samorządu  

b) podział zadań i kompetencji przy organizacji imprez szkolnych 

c) opiniowanie w sprawach dotyczących: 

 pracy nauczycieli w związku z dokonywaną oceną pracy, 

 skreślenia ucznia z listy uczniów, 

 wniosków o nagrody i kary dla uczniów,  

 propozycji zmian regulaminu Szkoły, 

 opracowanie zmian Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, 

 propozycji i wniosków dotyczących organizacji życia szkolnego, 

 oceny i rozliczania działalności Rady Uczniowskiej, 
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 odwoływania członków Rady Uczniowskiej 

 opiniowania wyboru opiekuna Samorządu 

4.  Samorząd Szkolny – jest nadrzędnym organem odpowiedzialnym za pracę 

Samorządu. Tworzą ją Przewodniczący wszystkich oddziałów LOTE. 

5.  Kandydatem do władz Rady Uczniowskiej może być każdy uczeń z oddziałów I – 

II w przypadku trzyletniego liceum oraz I-III w przypadku liceum czteroletniego, 

który uzyskał akceptację Samorządu Klasowego i wychowawcy oddziału. Wybór 

władz Rady dokonuje się do 20 października w głosowaniu tajnym, zwykłą 

większością głosów, przy czym w głosowaniu biorą udział wszyscy uczniowie 

LOTE. Wybory odbywają się pod nadzorem nauczycieli, a ich wyniki ogłaszane są 

następnego dnia. 

1) Władzami Rady Uczniowskiej są: 

a) przewodniczący 

b) zastępca przewodniczącego 

c) skarbnik 

2) Kompetencje Samorządu Szkolnego są następujące: 

a) reprezentowanie Samorządu wobec Dyrekcji, Grona Pedagogicznego 

i Rady Rodziców, 

b) bezpośrednia współpraca z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym przy 

organizacji imprez bądź rozwiązywaniu uczniowskich spraw 

spornych, 

c) organizacja i koordynacja imprez szkolnych oraz innych akcji 

i przedsięwzięć, 

d) dbałość o powierzone mienie Samorządu. 

Opiekun Samorządu – wybór i kompetencje 

§ 5. 

1.  Samorząd wybiera spośród Grona Pedagogicznego jednego nauczyciela jako 

swego opiekuna. Wybrany nauczyciel wyraża zgodę na pełnienie funkcji 

opiekuna. 

2.  Kadencja opiekuna Samorządu trwa jeden rok szkolny. 

3.  Opiekun Samorządu pełni rolę doradcy, konsultanta, pomocnika i pośrednika 

pomiędzy Samorządem, a pozostałymi organami LOTE, szczególnie przy 

organizacji imprez ogólnoszkolnych, czy przy rozstrzyganiu kwestii spornych. 


