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1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem". 
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w 
głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu 
uczniów. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. 

5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi 
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji 
podstawowych praw uczniów, takich jak: 
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 
własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem; 6) prawo wyboru 
nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu 
wolontariatu. 
7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, typy szkół i 
placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego ze względu na konieczność stosowania w 
szkole lub placówce specjalnej organizacji nauki i metod pracy, a także ze względów wychowawczych, 
opiekuńczych i resocjalizacyjnych. 
 

 
 

Regulamin 

Samorządu Uczniowskiego 
 

VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu 

w Poznaniu 

 
§1 

 

1. W VII Liceum Ogólnokształcącym im. Dąbrówki w Poznaniu działa Samorząd Uczniowski, zwany 
dalej Samorządem i oznaczony skrótem SU. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów wobec Dyrektora, Rady Rodziców, 
Rady Pedagogicznej oraz innych środowisk pozaszkolnych. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z ustawą oświatową, statutem szkoły. 
§. 2 



 
1. Stałymi jednostkami organizacyjnymi SU są: 
 1) Zebranie Ogólne, które tworzą przedstawiciele uczniów wszystkich klas oraz Prezydium. 
 Klasy reprezentowane są przez trójki klasowe - każda klasa dysponuje jednym głosem. 
 2) Prezydium na czele z Przewodniczącym SU. 

2. Prezydium tworzą: 

 1) Przewodniczący SU 
 2) Zastępca Przewodniczącego SU 
 3) 2-4 dodatkowych członków, w tym sekretarz i skarbnik 
 4) Przedstawiciel Szkoły w Młodzieżowej Radzie Miasta Poznania. 
3. Wybór Przewodniczącego SU oraz Zastępcy Przewodniczącego SU dokonywany jest poprzez 
powszechne, równe i tajne głosowanie Uczniów Szkoły. 
 1) Przewodniczącym SU zostaje ten kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. 

 2) Zastępcą Przewodniczącego SU zostaje ten kandydat, który otrzymał drugi najwyższy 
 wynik. 

 3) W przypadku równej liczby głosów o wyborze Przewodniczącego decyduje głosowanie 
 Zebrania Ogólnego. 
 4) Każdy uczeń głosuje na maksymalnie dwóch kandydatów. 
4. Wyboru Przedstawiciela Szkoły w Młodzieżowej Radzie Miasta Poznania dokonuje Zebranie Ogólne. 

5. Pozostali członkowie Prezydium w liczbie od 2 do 4 powoływani są spośród uczniów szkoły przez 
Przewodniczącego SU oraz Zastępcę Przewodniczącego SU, których obowiązkiem jest wyznaczenie 
spośród nich sekretarza oraz skarbnika. W przypadku braku zgody Przewodniczącego SU oraz 
Zastępcy Przewodniczącego SU w kwestii składu Prezydium, ostateczną decyzję podejmuje 
Przewodniczący SU. 

5. 6. Doraźnymi jednostkami SU są komisje problemowe powoływane dla opracowania materiałów 
przekładanych do zatwierdzenia Prezydium. Powołuje je i odwołuje Przewodniczący SU za zgodą 
większości Prezydium. 

7. Wybory na Przewodniczącego SU oraz Zastępcę Przewodniczącego SU odbywają się najpóźniej do 
końca listopada roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym wybrano urzędującego w 
momencie ogłaszania wyborów Przewodniczącego SU oraz Zastępcę Przewodniczącego SU. 

6. 8. Kadencja wszystkich organów SU kończy się z chwilą wyboru nowych władz SU. 

7. 9. Bieżącą działalnością SU kieruje Prezydium na czele z Przewodniczącym SU, które odpowiada 
za swoją pracę i decyzje przed Zgromadzeniem Ogólnym. 

 

 
§. 3 

 

1. SU ma prawo przedstawić Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły i Radzie Rodziców 
wnioski i opinie we wszystkich sprawach, a szczególnie podstawowych praw ucznia takich jak : 

 -prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, wymaganiami i celem 
 -prawo do jasnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu 
 -prawo do organizacji życia szkolnego 

 -prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej 

 -prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
 rozrywkowej zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w 
 porozumieniu z dyrektorem 



 -prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu. 

2. Ponadto SU ma prawo do: 

 -korzystania za zgodą dyrekcji z pomieszczeń szkolnych i boiska w celu prowadzenia 
 działalności oświatowej, kulturalnej, sportowej i rozrywkowej 
 -ogłaszania komunikatów przez radiowęzeł szkolny lub innej formie 

 -korzystania z radiowęzła i innego sprzętu technicznego w czasie i na zasadach określonych 
 każdorazowo z Dyrektorem 

 -zwołania Zebrania Ogólnego raz w miesiącu podczas lekcji, lub częściej, w sprawach 
 niecierpiących zwłoki 
 -bezpłatnego uczestniczenia we wszystkich  imprezach ogólnoszkolnych 
 -wydawania, na prośbę Dyrektora, opinii dotyczących pracy nauczycieli uczących w szkole. 

 
§. 4 

 
1. Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy: 

 -ustalanie głównych kierunków działalności SU 

 -zajmowanie stanowiska w imieniu całej społeczności uczniowskiej 
 -formułowanie opinii w sprawach zlecanych przez Dyrekcję i inne władze szkolne, z 
 wyłączeniem opinii przypisanych do kompetencji Prezydium 
 -decydowanie o wyborze Przedstawiciela Szkoły w Młodzieżowej Radzie Miasta Poznania, 
 gdy zgłoszona została więcej niż jedna kandydatura albo gdy ta kandydatura nie zyskała 
 akceptacji Prezydium. 
2. Zebranie ogólne prowadzi Przewodniczący lub inny przedstawiciel Prezydium. 

3. Uchwały Zebrania Ogólnego podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy 
co najmniej 50% frekwencji. 
4. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach personalnych. 

5. Głosowanie tajne może być prowadzone także w innych sprawach, jeśli taki wniosek zostanie 
zaakceptowany przez Prezydium. 

6. Uchwały muszą być zgodne z Regulaminem SU i Statutem szkoły. 

 
§.5 

 

1. Do kompetencji Prezydium SU należy: 
 - kierowanie bieżącą działalnością SU 

 - kontrolowanie prac komisji, jeśli takowe zostały powołane 

 - zwoływanie Zebrania Ogólnego w zależności od potrzeb 

 - obrona praw i godności ucznia w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Dąbrówki 
 - formułowanie opinii w sprawach zlecanych przez Dyrektora Szkoły o pracy nauczyciela 
 współpraca z organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie miasta Poznania 

 - wybór Przedstawiciela Szkoły w Młodzieżowej Radzie Miasta Poznania, gdy została 
 zgłoszona jedna kandydatura 

 - ścisła współpraca z lokalnymi mediami. 

2. Przewodniczący SU ma prawo do: 
 - reprezentowania interesów ucznia zagrożonego wydaleniem ze szkoły, wobec Rady 
 Pedagogicznej i Dyrektora 



 - wydawania zarządzeń, każdorazowo akceptowanych przez Prezydium, które mogą być na 
 prośbę Przewodniczącego konsultowane z komisjami 
 - reprezentowania szkoły na sejmikach i spotkaniach samorządowych 

 - wypowiadania się dla mediów w imieniu Samorządu 
 - delegowania innego członka Prezydium w sprawach ukazanych powyżej w tym ustępie. 

 
§.6 

 
1. Prezydium SU ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady 
Rodziców w sprawach ich dotyczących, na zasadach opisanych w prawie oświatowym. 

 
§. 7 

1. Wszyscy uczniowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego SU i Zastępcę Przewodniczącego 
SU (o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1-3). Bierne prawo wyborcze nie przysługuje uczniom klas 
maturalnych. 

2. Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. 
3. Głosowania nie wolno przerywać. 

4. Prezydium organizuje wybory do końca listopada roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w 
którym wybrano urzędującego w momencie ogłaszania wyborów Przewodniczącego SU oraz Zastępcę 
Przewodniczącego SU. Wiadomość o zarządzeniu wyborów ogłasza się nie później niż 2 tygodnie przed 
wyborami. 

5. Kadencja liczy się od następnego dnia po wyborach. 

6. W celu przeprowadzenia wyborów Zebranie Ogólne powołuje komisję wyborczą. 
7. Do zadań komisji należy: 

 - umożliwienie uczniom oddania głosu 
 - sprawowanie kontroli nad przebiegiem wyborów 

 - podanie wyników do wiadomości w ciągu 24h 
 - złożenie sprawozdania z przebiegu wyborów dyrektorowi szkoły. 

8. Komisję powołuje Zebranie Ogólne najpóźniej tydzień przed wyborami. 
9. Komisja składa się z: 

 - przewodniczącego komisji 
 - sekretarza 

 - dwóch członków 
10. Komisja ustala wzór kart do głosowania lub formę innego sposobu głosowania po uzyskaniu zgody 
Zebrania Ogólnego. 
11. Komisję rozwiązuje się w dwa tygodnie po ogłoszeniu wyników wyborów. 

12. Kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego zgłasza sam kandydat. Kandydat na 
Przewodniczącego, Przewodniczący, ani żaden inny członek Prezydium nie może mieć oceny z 
zachowania poniżej dobrej, nagany dyrektorskiej, ani ocen z przedmiotów uniemożliwiających mu 
działalność w ramach SU (ocena niedostateczna na semestr bądź koniec roku szkolnego). 

13. Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym mieszczącym się w budynku Szkoły. W przypadku braku 
możliwości przeprowadzenia wyborów w budynku Szkoły, Zebranie Ogólne może zatwierdzić inną formę 
głosowania. 

14. Głosowanie odbywa się w trakcie lekcji, klasy schodzą według harmonogramu rozpisanego przez 
Komisję Wyborczą. 



15. Kontrolę nad procesem oddawania każdego z głosów sprawować powinny minimum dwie osoby z 
komisji. 

16. Wyborca oddaje głosy na maksymalnie dwóch kandydatów stawiając dwie przecinające się linie w 
obrębię kratek przy nazwiskach wybranych kandydatów lub w inny sposób zatwierdzony przez Zebranie 
Ogólne w przypadku braku możliwości odbycia się wyborów przy użyciu kart do głosowania. 

17. Wyniki wyborów ogłasza Komisja Wyborcza. 
18. Nieważne głosy: 

 - uszkodzone mechanicznie 

 - inne, niż ustalone. 

19. Wyniki wyborów zawierają: 
 - liczbę uprawnionych do głosowania 

 - liczbę oddanych głosów 
 - liczbę ważnych głosów 

 - liczbę ważnych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów 

20. Wyniki wyborów muszą zawierać jasne sformułowanie kto został wybrany na funkcje 
Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego, z zastrzeżeniem §. 2 ust. 3 pkt. 3. 
21. Koszty wyborów pokrywane są z budżetu SU. 

22. Koszty kampanii wyborczej pokrywają kandydaci. 

23. Kampania może być prowadzona w sposób dowolny, dostępny dla wszystkich uczniów.  Członek 
samorządu szkolnego nie może wykorzystywać swojej funkcji w celu prowadzenia kampanii 
(zwoływanie zebrania trójek klasowych w celu agitowania, wysyłanie wiadomości do wszystkich 
uczniów z konta samorządowego). 

24. Kampania zostaje zakończona 24h przed wyborami. 
25. Nieprzestrzeganie ordynacji wyborczej przez kandydata unieważnia jego kandydaturę. 
26. Do dwóch tygodni od momentu ogłoszenia wyników wyborów, uczeń/uczniowie mają prawo 
zgłosić do Komisji Wyborczej wniosek o unieważnienie wyborów (z powodu nieprzestrzegania 
ordynacji wyborczej). Decyzja Komisji Wyborczej jest ostateczna. 

 

 
§. 8 

 
1. Samorząd Uczniowski działa we współpracy z Opiekunem SU, którego zadaniem jest służyć swoją 
pomocą i doświadczeniem pracy w SU. 

2. Wyboru opiekuna dokonuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez uczniów szkoły. 

3. Opiekunem SU jest nauczyciel wybrany przez większość Zgromadzenia Ogólnego spośród 
przedstawionych kandydatur. 

4. Kandydaci na opiekuna muszą wyrazić zgodę na kandydowanie. 

5. Wyboru opiekuna dokonuje się co roku po wyborach na Przewodniczącego SU i ustaleniu Prezydium. 

6.  Na wniosek Prezydium kadencja opiekuna może zostać przedłużona na następny rok. 
7. W przypadku braku zgłoszenia kandydatur w roku szkolnym, w którym wybrano nowy skład 
Prezydium, za zgodą Opiekuna SU jego kadencja może zostać wydłużona o rok bez konieczności 
przeprowadzania głosowania. 

 
§. 9 

 

1. Dochody SU stanowią: 



 - dotacje Rady Rodziców 

 - wpływy z imprez organizowanych przez Samorząd oraz z imprez organizowanych przez klasy 

 - dochody z przedsięwzięć SU. 

2. Fundusze mogą być wydawane na: 

 - bieżąca działalność SU 
 - imprezy kulturalne i sportowe 

 - podejmowanie gości SU 
 - i inne, każdorazowo zaakceptowane przez większość Prezydium. 

 
§. 10 

 
Zmiany w powyższym regulaminie mogą być dokonane podczas Zebrania Ogólnego przy obecności 
min. 1/2 członków, z wyjątkiem zasad wybierania i działania organów samorządu, które to dokonywane 
są przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 


