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Regulamin Samorządu Uczniowskiego  

I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza 

Słowackiego w Przemyślu 
 

 
 

 

Preambuła 
 

My, wszyscy uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w 

Przemyślu, dumni z pięknych tradycji naszej Szkoły, uchwalamy w 

duchu zgody i przyjaźni niniejszy Regulamin.  

Naszym zamiarem było stworzyć dokument, który będzie nas 

łączył, pod którym będzie mógł się podpisać każdy, bez wyjątku, 

uczeń naszego Liceum.  

Chcemy, aby niniejszy akt prawny kształtował ramy naszego życia 

szkolnego oraz je porządkował, a także tworzył instrumenty, 

umożliwiające sprawne i sprawiedliwe rozwiązywanie sporów.  
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ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 

Art. 1 

 

Podstawę prawną wydania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego stanowi art. 85 ust. 3 i 4 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59). 

 

Art. 2 

 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza 

Słowackiego w Przemyślu. 

 

Art. 3 

 

Samorząd Uczniowski działający w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w 

Przemyślu, zwany dalej SU, działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198, 2203 i 2361), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59), Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza 

Słowackiego w Przemyślu oraz niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

ROZDZIAŁ II  

CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

 

Art. 4 

 

Do głównych celów działalności SU należą: 

 

1. Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania 

wspólnych decyzji w sprawach szkoły. 

2. Przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców, a także Radzie 

Szkoły (w razie jej utworzenia) wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach 

szkoły. 

3. Zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie 

własnych pomysłów dla wspólnego dobra. 

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

5. Organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej i naukowej w szkole. 

6. Reprezentowanie działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, 

Radą Szkoły (w przypadku jej powstania) oraz innymi organami szkoły. 
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ROZDZIAŁ III 

 OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

 

Art. 5 

 
Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun Samorządu Uczniowskiego, zwany dalej Opiekunem 

SU. 

 

Art. 6 

 

Opiekuna SU wybiera i odwołuje bezwzględną większością głosów Rada Samorządu 

Uczniowskiego, zwana dalej Rządem, na swoim pierwszym posiedzeniu po wyborach 

spośród nauczycieli uczących w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w 

Przemyślu. 

 

Art. 7 

 

Nauczyciel wymieniony w art. 6 Regulaminu SU musi wyrazić (na piśmie lub ustnie) zgodę 

na pełnienie funkcji Opiekuna SU. 

 

Art. 8 

 

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez: 

 

1. Wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych. 

2. Inspirowanie uczniów do działania. 

3. Pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną. 

4. Kierowanie pracami Sądu Koleżeńskiego. 
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ROZDZIAŁ IV  

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – KOMPETENCJE, 

ZADANIA, STRUKTURA 
 

 

Art. 9 

 

Do organów SU należą: 

 

1. Senat, będący władzą uchwałodawczą SU. 

2. Prezydent, będący zwierzchnikiem władz wykonawczych SU. 

3. Rząd, wspierający pracę Prezydenta. 

4. Rzecznik Praw Ucznia, stojący na straży przestrzegania praw ucznia. 

5. Sąd Koleżeński, sprawujący władzę sądowniczą w SU.   

 

Art. 10 

 

1. Kadencja Prezydenta i Rzecznika Praw Ucznia trwa od momentu prawomocnego 

ogłoszenia wyników wyborów do czasu wyboru ich następców, przy czym nie może być to 

okres dłuższy niż 1 rok kalendarzowy.  

2. Kadencja Senatu trwa od września do czerwca danego roku szkolnego. 

 

Art. 11 

 

Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU i w Sądzie Koleżeńskim nie mogą być 

łączone. 

 

Art. 12 

 

Ponowny wybór tej samej osoby na urząd Prezydenta lub Rzecznika Praw Ucznia jest 

niedopuszczalny. 

 

Art. 13 

 

Zakaz wymieniony w art. 11 Regulaminu SU nie dotyczy funkcji Senatora. 

 

Art. 14 

 

Senatorzy: 

 

1. Identyfikują potrzeby uczniów. 

2. Inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej i naukowej w szkole. 

3. Informują uczniów o działalności Rządu. 
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Art. 15 

 

1. Każda klasa powołuje dokładnie jednego Senatora w demokratycznych wyborach. 

2. Każda klasa jest zobowiązania do wybrania ze swojego grona Senatora nie później niż 2 

tygodnie od rozpoczęcia roku szkolnego. W przypadku niezrealizowania tego obowiązku, 

Senatora z danej klasy mianuje Wychowawca tej klasy, wówczas w stosunku do wybranego 

w ten sposób Senatora nie stosuje się art. 15 ust. 3 Regulaminu SU.  

3. Klasa może w dowolnym momencie odwołać Senatora i powołać na jego miejsce nowego 

Senatora.  

 

Art. 16 

 

Dyrektor Szkoły, Wicedyrektor Szkoły lub Rada Pedagogiczna mogą pozbawić ucznia 

mandatu Senatora za złamanie przepisów niniejszego Regulaminu, Statutu lub aktu prawnego 

wyższego rzędu albo naruszenie godności urzędu Senatora, wówczas należy przeprowadzić 

wybory uzupełniające do Senatu, tak aby skład osobowy Senatu nie był uszczuplony.   

 

Art. 17 

 

Do obowiązków Senatorów należą: 

 

1. Uczestnictwo w pracach Senatu i realizacja celów SU. 

2. Stosowanie się w swojej działalności do wytycznych klasy, przez którą zostali wybrani. 

3. Troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU. 

4. Włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Rządu. 

 

Art. 18 

 

1. Prezydent może wydać dekret o wygaśnięciu mandatu Senatora, w przypadku 

nieusprawiedliwionej nieobecności Senatora w obradach Senatu. 

2. Prezydent może wydać dekret wymieniony w art. 18 ust. 1 Regulaminu SU dopiero, jeśli 

Senator ma co najmniej 2 nieusprawiedliwione nieobecności w obradach Senatu. 

3. O wydaniu dekretu wymienionego w art. 18 ust. 1 Regulaminu SU Prezydent informuje 

Marszałka Senatu lub w razie jego niedyspozycyjności Wicemarszałka Senatu. 

4. Dekret wymieniony w art. 18 ust. 1 Regulaminu SU wymaga kontrasygnaty Opiekuna SU.  

5. Z momentem wydania dekretu wymienionego w art. 18 ust. 1 Regulaminu SU Prezydent 

zarządza wybory uzupełniające do Senatu. 

6. Senator odwołany dekretem wymienionym w art. 18 ust. 1 Regulaminu SU traci bierne 

prawo wyborcze w wyborach do wszelkich organów SU. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Art. 19 

 

Do kompetencji Senatu należą: 

 

1. Współpraca z Prezydentem i Opiekunem SU. 

2. Opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Prezydenta oraz Rządu. 

3. Zgłaszanie propozycji działań dla Prezydenta i Rządu. 

4. Powierzanie Prezydentowi i Rządowi konkretnych działań do wykonania, wraz z 

określeniem terminu ich realizacji.  

5. Kontrolowanie zgodności działań Rządu oraz Prezydenta z niniejszym Regulaminem oraz 

Statutem Szkoły. 

6. Rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Prezydenta z 

działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Rządu pod obrady. 

7. Rozpoczęcie procedury złożenia Prezydenta, a wraz z nim całego Rządu, z urzędu. 

8. Wprowadzanie zmian do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego. 

9. Odwoływanie z urzędu Rzecznika Praw Ucznia. 

 

Art. 20 

 

Obrady Senatu zwoływane są przez Marszałka bądź Wicemarszałka Senatu albo na wniosek 

co najmniej 1/3 Senatorów lub Prezydenta. 

 

Art. 21 

 

Obrady Senatu odbywają się nie rzadziej niż raz na semestr. 

 

Art. 22 

 

1. Pierwsze posiedzenie Senatu odbywa się nie później niż 4 tygodnie od rozpoczęcia roku 

szkolnego i jest zwoływane przez Prezydenta. 

2. Senat na swoim pierwszym posiedzeniu w nowym roku szkolnym wybiera bezwzględną 

większością głosów w obecności co najmniej połowy Senatorów spośród swoich członków 

Marszałka Senatu i Wicemarszałka Senatu. 

3. Senat może w drodze uchwały odwołać Marszałka Senatu i/lub Wicemarszałka Senatu. 

Projekt takiej uchwały musi wskazywać imiennie kandydata na Marszałka Senatu i/lub 

Wicemarszałka Senatu oraz jest niezwłocznie poddawany pod głosowanie Senatu. 

 

Art. 23 

 

Marszałek Senatu lub w razie jego nieobecności Wicemarszałek Senatu wyznacza podczas 

obrad Senatu Senatora sporządzającego notatkę z obrad, która zostaje dodana do archiwum 

dokumentacji SU. 

 

 

 

 

 



8 
 

Art. 24 

 

Do obowiązków Marszałka Senatu, a w razie jego nieobecności Wicemarszałka Senatu 

należą: 

 

1. Otwieranie i zamykanie obrad Senatu. 

2. Udzielanie głosu podczas obrad Senatu. 

3. Wyznaczanie czasu na przemówienie przed Senatem, przy czym czas ten nie może być 

krótszy niż 1 minuta. 

4. Natychmiastowa publikacja uchwał podjętych przez Senat. 

5. Sporządzanie listy obecności Senatorów podczas obrad Senatu. 

6. Karanie Senatorów podczas obrad Senatu za zachowanie nielicujące z powagą urzędu 

Senatora, przy czym Senator może odwołać się od takiej decyzji Marszałka Senatu do Sądu 

Koleżeńskiego. 

7. Reprezentacja Senatu na zewnątrz. 

 

Art. 25 

 

1. Senat podejmuje swoje decyzje w formie uchwał, za wyjątkiem decyzji określonych w art. 

19 ust. 7, 8 i 9 Regulaminu SU, które to podejmuje poprzez przyjęcie uchwały nadzwyczajnej. 

2. Jeśli Senat stwierdzi w uchwale naruszenie przez Prezydenta i/lub Rząd Regulaminu SU 

tudzież Statutu, wówczas taka uchwała razem z uzasadnieniem trafia do Sądu Koleżeńskiego, 

który to może stwierdzić złamanie prawa przez Prezydenta i/lub Rząd oraz podjąć decyzję o 

ewentualnej karze za złamanie prawa. 

 

Art. 26 

 

Uchwała jest przyjęta przez Senat dopiero, jeśli spełnione są następujące warunki: 

 

1. W obradach Senatu uczestniczy co najmniej połowa Senatorów. 

2. ,,Za” uchwałą opowie się więcej Senatorów niż ,,przeciw”. 

 

Art. 27 

 

Projekt uchwały mogą wnieść do Marszałka Senatu, a w razie jego nieobecności 

Wicemarszałka Senatu: 

 

1. Grupa co najmniej trzech Senatorów. 

2. Grupa minimum 30 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w 

Przemyślu z co najmniej 3 różnych klas. 
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Art. 28 

 

Uchwałę nadzwyczajną uznaje się za przyjętą przez Senat, jeśli spełnione są następujące 

warunki: 

 

1. W obradach Senatu uczestniczy nie mniej niż 2/3 Senatorów. 

2. ,,Za” uchwałą nadzwyczajną opowie się nie mniej niż 2/3 Senatorów. 

 

Art. 29 

 

Jeśli Senat przyjmie uchwałę nadzwyczajną w zakresie regulowanym przez art. 19 ust. 7 

Regulaminu SU, wówczas decyzję o złożeniu Prezydenta, a wraz z nim całego Rządu, z 

urzędu podejmuje Rada Pedagogiczna. 

  

Art. 30 

 

Do składania projektu uchwały nadzwyczajnej na ręce Marszałka Senatu, a w razie jego 

nieobecności Wicemarszałka Senatu uprawnieni są: 

 

1. Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor Szkoły, a także Opiekun SU. 

2. Grupa co najmniej 1/3 Senatorów. 

3. Grupa minimum 90 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w 

Przemyślu. 

4. Prezydent, jeśli projekt uchwały nadzwyczajnej składany przez niego dotyczy 

wprowadzenia zmian do Regulaminu SU. 

 

Art. 31 

 

Do kompetencji Rządu należą: 

 

1. Koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich. 

2. Opracowanie rocznego planu działania SU. 

3. Identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby. 

4. Przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, a także w razie jej 

powstania, Radzie Szkoły wniosków, opinii i sugestii członków SU. 

5. Sprawowanie opieki nad Kroniką Szkoły. 

6. Zbieranie i archiwizowanie [w teczce/segregatorze] bieżącej dokumentacji SU. 

 

Art. 32 

 

Obrady Rządu zwoływane są przez Prezydenta lub na żądanie co najmniej połowy członków 

Rządu lub Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu. 
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Art. 33 

 

Do obowiązków członków Rządu należą: 

 

1. Uczestnictwo w pracach Rządu i realizacja celów SU. 

2. Uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów. 

3. Troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU. 

4. Włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Rządu. 

 

Art. 34 

 

Rząd składa się z: 

 

1. Prezydenta. 

2. Wiceprezydenta powoływanego przez Prezydenta za zgodą Opiekuna SU. 

3. Rzecznika Praw Ucznia. 

4. Ministra Finansów powoływanego przez Prezydenta za zgodą Opiekuna SU. 

5. Ministrów powoływanych przez Prezydenta, realizujących wskazane przez niego zadania. 

6. Członków Ministerstw powoływanych przez Ministrów za zgodą Prezydenta. 

 

Art. 35 

 

Prezydent: 

 

1. Kieruje pracami Rządu. 

2. Reprezentuje SU wobec Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady 

Szkoły (w razie jej powstania) oraz innych organizacji. 

3. Przedstawia uczniom, Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców albo, w razie 

powstania Rady Szkoły, tylko Dyrekcji i Radzie Szkoły, plan pracy SU oraz sprawozdanie 

końcowe z działalności SU. 

4. Zwołuje i przewodniczy zebraniom Rządu. 

5. Podczas każdego z zebrań Rządu wskazuje osobę odpowiedzialną za sporządzenie notatki z 

obrad Rządu, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU. 

6. Posiada uprawnienia SU niezarezerwowane dla żadnego innego organu SU w niniejszym 

Regulaminie. 

7. Wydaje swoje decyzje za pomocą dekretów, które mogą być unieważnione uchwałą 

nadzwyczajną Senatu, za wyjątkiem dekretu wymienionego w art. 18 Regulaminu SU. 

8. Posiada prawo weta w stosunku do uchwał Senatu wymienionych w art. 19 ust. 4 

Regulaminu SU, przy czym Senat może przełamać to weto podejmując uchwałę 

nadzwyczajną. 

9. Może wydać dekret powołujący Radę Wolontariatu, w którym określa jej skład i 

obowiązki. 

10. Reprezentuje Rząd na zewnątrz. 
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Art. 36 

 

Wiceprezydent: 

 

1. Wspomaga Prezydenta w jego działaniach. 

2. Zastępuje Prezydenta w razie jego nieobecności. 

3. Działa w ramach uprawnień Prezydenta delegowanych na niego na piśmie przez 

Prezydenta, jeśli Prezydent na takie rozwiązanie się zdecyduje. 

4. Może kierować Ministerstwem. 

 

Art. 37 

 

Minister Finansów: 

 

1. Jest odpowiedzialny przed Dyrekcją, Senatem, Prezydentem oraz Opiekunem SU za 

zarządzanie finansami SU. 

2. Corocznie przedstawia sprawozdanie finansowe Rządowi oraz Senatowi. 

3. Pełni funkcję Prezydenta w razie nieobecności Prezydenta oraz Wiceprezydenta. 

 

Art. 38 

 

Minister będący kierownikiem wskazanego przez Prezydenta Ministerstwa: 

 

1. Odpowiada przed Prezydentem oraz Opiekunem SU za działalność podlegającego mu 

Ministerstwa. 

2. Kieruje pracami podlegającego mu Ministerstwa. 

 

Art. 39 

 

Członek Ministerstwa: 

 

1. Realizuje zadania zlecone mu przez Ministra lub Opiekuna SU. 

 

Art. 40 

 

1.Minister (za wyjątkiem Ministra Finansów) może być w dowolnym momencie roku 

szkolnego powołany/odwołany przez Prezydenta za wiedzą Opiekuna SU. 

2. Wiceprezydent/Minister Finansów może być w dowolnym momencie odwołany przez 

Prezydenta za zgodą Opiekuna SU. 

 

Art. 41 

 

Członek Ministerstwa może być w dowolnym momencie roku szkolnego powołany/odwołany 

przez Ministra, będącego jego przełożonym, za zgodą Prezydenta oraz za wiedzą Opiekuna 

SU. 
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Art. 42 

 

Rzecznik Praw Ucznia: 

 

1. Jest obrońcą z urzędu ucznia postawionego przed Sądem Koleżeńskim, chyba że oskarżony 

wyraża chęć samodzielnej reprezentacji lub Rzecznik Praw Ucznia pełni funkcję oskarżyciela. 

2. Może wszcząć postępowanie przed Sądem Koleżeńskim. 

3. Pomaga rozwiązywać i łagodzić spory między nauczycielami lub Dyrekcją, a uczniami. 

4. Monitoruje przestrzeganie praw uczniów przez nauczycieli, a ewentualne nieprawidłowości 

zgłasza Prezydentowi, Opiekunowi SU oraz Senatowi. 

5. Wygłasza corocznie przed Senatem sprawozdanie ze swojej działalności. 

6. Nie może być karany za wykonywanie działań w ramach pełnionego przez niego urzędu. 

 

Art. 43 

 

1. W ramach SU działa Sąd Koleżeński. 

2. Organizację Sądu Koleżeńskiego i tryb jego wyboru określa Prezydent w dekrecie. 

 

Art. 44 

 

 Decyzje Senatu, Prezydenta oraz Sądu Koleżeńskiego mogą być uchylone przez Dyrekcję 

Szkoły, gdy są sprzeczne z prawem i/lub Statutem Szkoły albo niniejszym Regulaminem. 

 

Art. 45 

 

Procedura wyboru przedstawicieli uczniów do Rady Szkoły jest następująca: 

 

1. Prezydent jest z urzędu przedstawicielem uczniów w Radzie Szkoły. 

2. Pozostali przedstawiciele uczniów wybierani są przez uczniów posiadających czynne 

prawo wyborcze w głosowaniu równym, powszechnym, bezpośrednim i tajnym. Zgłaszanie 

kandydatur odbywa się w następujący sposób: 

a) Każda osoba chcąca reprezentować uczniów w Radzie Szkoły musi przedstawić swoją 

kandydaturę Prezydentowi i Opiekunowi SU. 

b) Kandydaturę uważa się za przyjętą, jeśli uzyska ona pozytywną opinię zarówno 

Prezydenta, jak i Opiekuna SU. 

c) Jeśli nikt nie zgłosi swojej kandydatury lub swoją kandydaturę zgłosi za mało osób, 

wówczas przedstawicieli uczniów w Radzie Szkoły wyznaczają wspólnie Prezydent i 

Opiekun SU.  
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ROZDZIAŁ V 

 ORDYNACJA WYBORCZA 
 

 

Art. 46 
 

Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego stanowią: 

 

1. Prezydent. 

2. Rzecznik Praw Ucznia. 

3. Senat. 

 

Art. 47 

 

Wybory do organów wybieralnych Samorządu Uczniowskiego są przeprowadzane w 

głosowaniu równym, powszechnym, bezpośrednim, większościowym i tajnym. 

 

Art. 48 

 

Wybory organów wymienionych w art. 46 ust. 1 i 2 Regulaminu SU odbywają się raz w roku 

szkolnym (chyba że zostaną rozpisane przedterminowe wybory), nie później niż do 20 

października. 

 

Art. 49 

 

Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) posiadają wszyscy uczniowie I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu nie pozbawieni tego prawa 

prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego. 

 

Art. 50 

 

Bierne prawo wyborcze (prawo do bycia wybranym) posiada każdy uczeń I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu nie pozbawiony tego prawa 

prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego lub dekretem Prezydenta wymienionym w 

art. 18 ust. 1 Regulaminu SU. 

 

Art. 51 

 

Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Uczniowska Komisja Wyborcza, 

zwana dalej UKW. 
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Art. 52 

 

1. UKW składa się z min. 5 uczniów szkoły, w tym nie mniej niż 3 z klas pierwszych, którzy 

nie są kandydatami w wyborach. Członkowie UKW powinni pochodzić z różnych klas. 

2. Niedopuszczalne jest, żeby w składzie UKW znalazły się osoby uczęszczające do tej samej 

klasy, co kandydaci w wyborach. Jeśli w składzie UKW znajdą się takie osoby, ustępujący 

Prezydent wyznacza w ich miejsce inne osoby. 

 

Art. 53 

 

Termin wyborów oraz skład UKW ustala ustępujący Prezydent w porozumieniu z Opiekunem 

SU 

 

Art. 54 

 

Ustępujący Prezydent ogłasza skład UKW i termin wyborów minimum na cztery tygodnie 

przed 20 października. Z chwilą ogłoszenia składu UKW rozpoczyna ona swoją pracę. 

 

Art. 55 

 

Do zadań UKW należą: 

 

1. Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów. 

2. Weryfikacja zgłoszeń i ogłoszenie nazwisk kandydatów. 

3. Poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcanie do udziału w 

wyborach oraz przygotowanie list do zbierania podpisów. 

4. Czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej. 

5. Przygotowanie wyborów – list wyborców, kart do głosowania, lokalu wyborczego. 

6. Przeprowadzenie wyborów. 

7. Obliczenie głosów. 

8. Sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników. 

9. Przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów. 

 

Art. 56 

 

UKW działa w porozumieniu i ze wsparciem Opiekuna SU. 

 

Art. 57 

 

Członkowie UKW, w dniu wyborów, są zwolnieni z zajęć lekcyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Art. 58 

 

Zasady zgłaszania kandydatur na funkcje Prezydenta i Rzecznika Praw Ucznia są następujące: 

 

1. Osoba zgłaszająca swoją kandydaturę na urząd Prezydenta składa min. 50 podpisów 

poparcia swojej kandydatury, złożonych przez uczniów szkoły, z nie mniej niż 4 różnych klas 

oraz min. 5 podpisów poparcia swojej kandydatury złożonych przez nauczycieli. 

2. Osoba zgłaszająca swoją kandydaturę na urząd Rzecznika Praw Ucznia składa min. 50 

podpisów poparcia swojej kandydatury, złożonych przez uczniów szkoły, z nie mniej niż 8 

różnych klas oraz min. 10 podpisów poparcia swojej kandydatury złożonych przez 

nauczycieli. 

3. Listy do zbierania podpisów kandydaci zabierają od UKW w wyznaczonym przez nią 

czasie i terminie. 

4. Listy z podpisami kandydaci składają do UKW w wyznaczonym przez nią terminie – nie 

później niż 10 dni roboczych przed wyborami. 

5. UKW weryfikuje podpisy i niezwłocznie informuje kandydata o wyniku. 

6. Po uzyskaniu potwierdzenia swojej kandydatury przez UKW, kandydat może rozpocząć 

kampanię wyborczą. 

7. Po terminie składania list przez kandydatów, UKW publikuje ostateczną listę kandydatów. 

 

Art. 59 

 

Zasady prowadzenia kampanii wyborczej są następujące: 

 

1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w okresie od pobrania listy do zbierania 

podpisów od Uczniowskiej Komisji Wyborczej 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. 

 

Art. 60 

 

UKW monitoruje przestrzeganie zasad wymienionych w art. 59 Regulaminu SU przez 

kandydatów. Jeśli stwierdzi ona łamanie tych zasad przez kandydata, wyklucza go ona z 

udziału w wyborach. 
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Art. 61 

 

Zasady przeprowadzania wyborów przez UKW są następujące: 

 

1. Wybory odbywają się w wyznaczonym przez ustępującego Prezydenta terminie w czasie 

od 20 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji do 20 minut po zakończeniu ostatniej lekcji 

w danym dniu, w trakcie przerw oraz zajęć lekcyjnych. 

2. Wybory odbywają się w specjalnie na ten cel wyznaczonym pomieszczeniu (osobna sala 

lub wydzielona część korytarza) – lokalu wyborczym. 

3. Lokal wyborczy powinien umożliwiać oddanie głosu w warunkach tajności. 

4. W lokalu wyborczym przez cały okres trwania wyborów znajdują się: min. 2 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 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 na Prezydenta oraz Rzecznika Praw 

Ucznia umieszczone są w kolejności alfabetycznej. 

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

określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji, 

złożenie podpisu na liście wyborców oraz wypełnienie karty 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 na Prezydenta oraz jednego znaku ,,X” w 

polu po lewej stronie nazwiska kandydata na Rzecznika Praw Ucznia. 

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

jednym nazwisku kandydata na Rzecznika Praw Ucznia lub Prezydenta oraz jeżeli na karcie 

nie postawiono żadnego znaku „X” lub jeśli na karcie postawiono inny znak niż ,,X”. 

 

Art. 62 

 

Liczenie głosów odbywa się według następującej procedury: 

 

1. Po zakończeniu głosowania członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej otwierają urnę z 

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

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:. 
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5. Wyniki liczenia głosów wraz z informacją o tym, kto został wybrany Prezydentem i 

Rzecznikiem Praw Ucznia, UKW publikuje na szkolnej tablicy ogłoszeń i w miarę 

możliwości na stronie internetowej szkoły oraz na Wirtualnym Korytarzu. 

 

Art. 63 

 

1. Prezydentem zostaje uczeń, na którego oddano największą liczbę głosów ważnych. 

2. Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje uczeń, na którego oddano największą liczbę głosów 

ważnych. 

 

Art. 64 

 

Prezydent – elekt oraz Rzecznik Praw Ucznia – elekt obejmują swoje urzędy z chwilą 

prawomocnego ogłoszenia wyników wyborów. 

 

Art. 65 

 

1. Mandat Prezydenta/Rzecznika Praw Ucznia/Senatora wygasa w przypadku: 

 

a. Pisemnej rezygnacji. 

b. Końca kadencji. 

c. Ukończenia nauki w szkole. 

d. Złożenia z urzędu postanowieniem Senatu lub Rady Pedagogicznej albo na mocy wyroku 

Sądu Koleżeńskiego. 

 

2. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji Opiekun SU zarządza 

przedterminowe wybory. 
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ROZDZIAŁ VI 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE 
 

 

Art. 66 

 

Domyślnie każda uchwała Senatu wchodzi w życie po upływie 5 dni roboczych od dnia jej 

opublikowania, chyba że Marszałek Senatu, a w razie jego nieobecności Wicemarszałek 

Senatu zarządzi natychmiastowe wejście w życie uchwały. 

 

Art. 67 

 

Uchwała nadzwyczajna Senatu dotycząca zmiany Regulaminu wchodzi w życie po upływie 

10 dni roboczych od dnia jej opublikowania, ponadto aby była ważna musi zostać poddana 

pod powszechne głosowanie uczniów i zatwierdzona przez nich, natomiast uchwała 

nadzwyczajna podjęta w jakiejkolwiek innej sprawie wchodzi w życie z momentem jej 

opublikowania. 

 

Art. 68 

 

Niniejszy Regulamin zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) uchwalony został przez ogół uczniów I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu w głosowaniu równym, tajnym i 

powszechnym w dniu …………………… i wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


