
STATUT XIII LO  9 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI  
 
§ 7.1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie liceum. 

2. W skład rady samorządu wchodzą: 
1) - przewodniczący samorządu szkolnego, 
2) - wiceprzewodniczący, 
3) - skarbnik, 
4) - przewodniczący klas. 

3. Rada samorządu może powołać sekcje usprawniające jego działalność. 
4. Rada samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. Jest ona wybierana  

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
5. Wybory organizuje aktualnie działająca rada samorządu. 
6. Samorząd uczniowski działa zgodnie z regulaminem samorządu, który jest częścią 

składową statutu liceum. 
7. Rada samorządu może odwołać w uzasadnionych przypadkach przewodniczącego 

samorządu uczniowskiego w czasie trwania jego kadencji. 
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Regulamin samorządu uczniowskiego XIII LO w Łodzi 
 

§23. 1.W XIII LO im. Marii Piotrowiczowej  działa Samorząd Uczniowski. 
2. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą wszyscy uczniowie liceum. 
3. Rada Samorządu Uczniowskiego jest reprezentacją uczniów XIII LO, 
współdziałającą w realizacji zadań szkoły z Dyrektorem Liceum, Radą 
Pedagogiczną i Radą Rodziców. 
4. Samorząd Uczniowski opiera się na pracy społecznej ogółu uczniów i 
funkcjonuje na demokratycznych zasadach współżycia jednostek. 
5. Terenem działalności i siedzibą Samorządu Uczniowskiego jest XIII LO im. 
Marii Piotrowiczowej w Łodzi przy ul. Z. Pacanowskiej 4. 
6. Podstawowym aktem, regulującym działanie Samorządu Uczniowskiego jest 
regulamin opracowany przez Rada Samorządu Uczniowskiego, a uchwalony przez 
ogół uczniów i jest częścią składową statutu szkoły. 
7. Samorząd Uczniowski reprezentowany jest przez Rada Samorządu 
Uczniowskiego, składające się z przewodniczącego, jednego wiceprzewodniczącego 
oraz trójek klasowych. 
8. Rada Samorządu Uczniowskiego jest jedyną reprezentacją Samorządu 
Uczniowskiego. 
9. Walne zebranie uczniów zwoływane jest przez Rada Samorządu Uczniowskiego. 
10. Samorząd Uczniowski współpracuje z dyrekcją liceum, pedagogiem szkolnym, 
opiekunami Samorządu, radą pedagogiczną, radą rodziców i radami klasowymi w 
realizacji podstawowych zadań statutowych szkoły, a w szczególności: 

1) współdziałania w zakresie przestrzegania postanowień Statutu Liceum, 
2) podejmowania działań zmierzających do poprawy warunków życia i nauki w 

szkole, 
3) pomocy w opracowywaniu i realizowaniu planu dydaktyczno-

wychowawczego i profilaktyki liceum, 
4) przedstawienie dyrekcji i radzie pedagogicznej wniosków i opinii o istotnych 

sprawach liceum, 
5) ochronie praw uczniowskich. 

11. Rada Samorządu Uczniowskiego może przedstawiać dyrektorowi lub radzie 
pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach liceum, w szczególności 
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów. Prawa te obejmują: 

1) zapoznanie się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 
wymaganiami, 
2) jawną i umotywowaną oceną postępów w nauce i zachowaniu, 
3) opiniowanie planu lekcji, 
4) organizację życia szkolnego 
5) redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej, 
6) prowadzenie radiowęzła szkolnego, 
7) organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, społecznej oraz 
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  
8) w porozumieniu z Dyrektorem i opiekunem Samorządu, obronę godności 
kolegów. 

12. Rada Samorządu Uczniowskiego powinno otrzymać odpowiedź na swoje 
wnioski w terminie nie dłuższym niż 7 dni, jeśli opinię wydaje dyrekcja, i 21 dni, 
jeśli opinię wydaje Rada Pedagogiczna. Terminy te mogą być przedłużone decyzją 
Rada Samorządu Uczniowskiego. 
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13. Rada Samorządu Uczniowskiego ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę 
opiekuna Samorządu. 
14. Rada Samorządu Uczniowskiego ma prawo wyrażania swojej opinii w sprawach 
konfliktu między uczniami a wychowawcą i innymi nauczycielami. 
15. Rada Samorządu Uczniowskiego (lub przez nie wyznaczeni jego 
przedstawiciele) ma prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej 
na zaproszenie lub za zgodą Dyrektora. 
16. Rada Samorządu Uczniowskiego (jego przedstawiciele lub członkowie) ma 
prawo do spotkań z Dyrektorem, w terminie uzgodnionym przez obie strony, jednak 
nie dłuższym niż 10 dni. 
17. Samorząd Uczniowskie ma prawo posiadać swoje środki finansowe i 
dysponować nimi (przez Rada Samorządu Uczniowskiego) w sposób i na cele przez 
siebie wyznaczone. 
18. Do kompetencji przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego należy: 

1) obowiązek reprezentowania Samorządu Uczniowskiego zarówno w Liceum, 
jak i poza nim, 
2) przewodniczenie zebraniom Samorządu i Rada Samorządu Uczniowskiego, 
3) nadzorowanie, czy postanowienia Samorządu są zgodne ze Statutem Liceum, 
4) prawo organizowania zebrań Rada Samorządu Uczniowskiego, 
5) prawo zgłaszania propozycji akcji, które jego zdaniem powinny być 
przeprowadzone, 
6) obowiązek dopilnowania, aby wszyscy członkowie zostali poinformowani o 
zebraniach. 

19. Do kompetencji wiceprzewodniczącego należy zastępowanie przewodniczącego  
w razie nieobecności lub na jego prośbę.  
20. Przewodniczący realizuje swoje prawa przy pomocy wiceprzewodniczącego. 
21. Prawo inicjatywy uchwały przysługuje wszystkim członkom Rada Samorządu 
Uczniowskiego oraz przewodniczącym rad klasowych. 
22. Uchwały przyjmuje się większością głosów w obecności ponad połowy 
uprawnionych do głosowania w głosowaniu równym, tajnym. W konkretnych 
przypadkach Rada Samorządu Uczniowskiego może podjąć uchwałę o głosowaniu 
jawnym. 
23. Jeśli któryś z członków Rada Samorządu Uczniowskiego nie może przyjść na 
zebranie z ważnych powodów, może wyrazić swoją wolę, która będzie 
uwzględniona w głosowaniu. 
24. Rada Samorządu Uczniowskiego w sprawach dotyczących ogółu uczniów musi 
ogłosić referendum. 
25. W przypadku decydowania o ważnych sprawach dotyczących całej społeczności 
uczniowskiej, kiedy Rada Samorządu Uczniowskiego nie może (np. z powodu braku 
czasu na zorganizowanie) podjąć decyzji o referendum, organizuje się głosowanie, 
które wygląda w sposób następujący: przewodniczący poszczególnych klas 
przeprowadzą w swoich klasach głosowanie nad proponowaną uchwałą (na życzenie 
klasy głosowanie to  odbywa się bez obecności nauczyciela), a następnie 
przewodniczący klas przedstawiają wyniki głosowania Rada Samorządu 
Uczniowskiego i na ich podstawi podejmowana jest decyzja nad uchwałą. 
26. Kadencja Rada Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny, do czasu 
powołania nowego Rada Samorządu Uczniowskiego. 
27. Przewodniczącego wybiera się na początku drugiego semestru spośród osób, 
które zostały zgłoszone i wyraziły zgodę na kandydowanie. 
28. Wybory organizuje pełniąca obowiązki Rada Samorządu. 
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29.  Wybory odbywają się nie wcześniej niż po upływie tygodnia od zgłoszenia 
kandydatur. Okres ten pozwala na zapoznanie się uczniów z programami 
kandydujących osób. Głosowanie na przewodniczącego jest tajne, równe i 
powszechne. 
30. Osoba, która uzyska największą liczbę głosów zostaje przewodniczącym. 
31. Zastępcę wskazuje nowo wybrany przewodniczący. Zastępca musi uzyskać 
akceptację SU i jego opiekunów. SU i opiekunowie mogą zasięgnąć opinii na jego 
temat u wychowawcy lub RP. 
32. Przewodniczący lub jego zastępca może zostać odwołany w wyniku 
niewywiązywania się ze swoich obowiązków na wniosek jednego z członków Rada 
Samorządu Uczniowskiego, Dyrektora lub przynajmniej 3 przewodniczących rad 
klasowych . 
33. Rada Samorządu Uczniowskiego może zostać odwołane w przypadku rażącego 
naruszenia Statutu, niewypełnienia swoich obowiązków, a członkowie Rada 
Samorządu Uczniowskiego także z powodów dyscyplinarnych na wniosek 
Samorządu Uczniowskiego lub Dyrektora Liceum. Wniosek ten musi być przyjęty w 
głosowaniu równym, tajnym i powszechnym bezwzględną większością głosów. 
Głosowanie organizują przewodniczący klasa w poszczególnych klasach. 
34. W przypadku odwołania Rada Samorządu Uczniowskiego ponowne wybory 
organizują także przewodniczący rad klasowych. 
35. Samorząd Uczniowskie dysponuje funduszami pochodzącymi ze składek 
uczniów  
i zysków z akcji przez niego organizowanych. 
36. Po zakończeniu kadencji Rada Samorządu Uczniowskiego przekazuje całą 
dokumentację nowo powołanemu Rada Samorządu Uczniowskiego. 

 
 

Obowiązki samorządu klasowego: 
§ 24. 1.Współdziałać z wychowawcą w realizacji procesu wychowawczego. 

2. Przeciwdziałać wszelkim objawom nieodpowiedzialności i lekceważenia regulaminu 
szkolnego i przepisów bhp. 

3. Organizować w porozumieniu z wychowawcą pomoc koleżeńską w nauce. 
4. Składać młodzieży sprawozdanie ze sposobu załatwienia zgłoszonych przez nią 

postulatów. 
5. Uczestniczyć w zebraniach samorządu szkolnego i przekazywać uzyskane informacje 

klasie. 
6. Powiadomić dyrektora w razie nieobecności nauczyciela na lekcji. 
7. Co najmniej 2 razy w roku skontrolować pracę skarbnika klasowego. 

 
Obowiązki skarbnika klasowego: 
§ 25. 1. Sumiennie rozliczać się z przeprowadzonych składek klasowych i ich wydatków. 

2. Prowadzić dokumentację przychodów oraz rozchodów i udostępniać ją 
zainteresowanym. 

 
 
 
 
 


