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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

Art. 1 

1.  Na podstawie Statutu XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w 

Warszawie (zwanego dalej Liceum) w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym funkcjonuje 

Samorząd Uczniowski (zwany dalej także Samorządem). 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Liceum. 

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego określa działanie, zasady wyborów i przysługujące 

Samorządowi prawa i obowiązki. 

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny z postanowieniami Statutu 

Liceum oraz powszechnie obowiązującym prawem. 

Art. 2 

1. Samorząd Uczniowski jest reprezentowany przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

(zwany dalej także Zarządem). 

2. Zarząd jest organem przedstawicielskim wszystkich uczniów Liceum. 

3. Na czele Zarządu stoi Przewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego (zwany dalej 

także Przewodniczącym). 

Rozdział 2 

Prawa i zadania Zarządu Samorządu 
 

Art. 3 

Zarząd ma prawo: 

a) występować do poszczególnych organów Liceum z inicjatywami organizacyjnymi 

i programowymi – w zakresie spraw dotyczących uczniów; 

b) organizować działalność kulturalną, oświatową, sportową oraz rozrywkową 

zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

Dyrektorem Liceum. 

Art. 4 

Do podstawowych zadań Zarządu należy: 

a) propagowanie uczestnictwa ogółu uczniów w życiu Liceum; 

b) promowanie wiedzy na temat praw ucznia; 

c) organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej 

i naukowej w szkole; 

d) przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców 

wniosków i opinii w sprawach Liceum oraz zgłaszanie im potrzeb uczniów. 

Art. 5 

Wszyscy członkowie Samorządu są zobowiązani do przestrzegania praw i obowiązków 

ucznia.  
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Rozdział 3 

Opiekun Samorządu 

Art. 6 

1. Bezpośrednią opiekę nad pracą Zarządu Samorządu Uczniowskiego sprawują 

Opiekunowie Samorządu (zwani dalej także Opiekunami). 

2. Do zadań Opiekunów należy: 

a) wspieranie Zarządu w sprawach merytorycznych i organizacyjnych; 

b) inspirowanie uczniów do podejmowania samodzielnych działań; 

c) pośredniczenie w relacjach Samorządu z innymi organami Liceum. 

Art. 7 

Opiekunów Samorządu Uczniowskiego wybiera Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

na pierwszym posiedzeniu danej kadencji spośród nauczycieli wskazanych przez Dyrektora 

Liceum. 

Rozdział 4 

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego 

Art. 8 

1. Klasy reprezentowane są przez Samorządy Klasowe, w skład których wchodzą: 

Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Skarbnik. 

2. Członkowie Samorządów Klasowych wybierani są każdego roku w pierwszej 

połowie września. 

3. Przewodniczący Samorządów Klasowych reprezentują swoje klasy w Zarządzie 

Samorządu Uczniowskiego. 

Art. 9 

1. Jedynym organem reprezentującym ogół uczniów Liceum jest Zarząd Samorządu 

Uczniowskiego. 

2.W skład Zarządu wchodzą: 

a) Przewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego, 

b) Wiceprzewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego, 

c) Skarbnik Samorządu Uczniowskiego, 

d) Sekretarz Samorządu Uczniowskiego, 

e) Podsekretarz Samorządu Uczniowskiego, 

f) Przewodniczący klas. 

3. Kadencja Zarządu rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia Zarządu, które zwołuje 

Przewodniczący w drugiej połowie października. Kadencja trwa do czasu powołania nowego 

Zarządu. 

4. Obradami Zarządu kieruje Przewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Zwołuje 

je co najmniej raz na dwa miesiące lub częściej, jeżeli wymaga tego sytuacja. 
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Art. 10 

1. Najwyższym przedstawicielem Samorządu jest Przewodniczący Zarządu Samorządu 

Uczniowskiego. 

2. Przewodniczący uzgadnia swoje wystąpienia w charakterze reprezentanta uczniów Liceum 

z Dyrektorem Liceum. 

3. Kadencja Przewodniczącego trwa rok i kończy się z dniem objęcia obowiązków przez 

nowo wybranego Przewodniczącego. 

Art. 11 

1.  Przewodniczący określa kompetencje Wiceprzewodniczącego. 

2.  Wiceprzewodniczący zastępuje Przewodniczącego w przypadku jego nieobecności. 

3. Wiceprzewodniczący może być powołany i odwołany przez Przewodniczącego 

 – w porozumieniu z Opiekunem Samorządu lub Dyrektorem Liceum. 

4. Przewodniczący w porozumieniu z Wiceprzewodniczącym wybiera osoby na stanowisko: 

Skarbnika Samorządu Uczniowskiego, Sekretarza Samorządu Uczniowskiego oraz 

Podsekretarza Samorządu Uczniowskiego i przedstawia je do akceptacji Opiekunowi 

i Dyrekcji. W przypadku gdy Dyrekcja i Opiekun zaakceptują osoby wybrane na powyższe 

stanowiska, Przewodniczący przedstawia je na pierwszym zebraniu Zarządu Samorządu 

Uczniowskiego. Zarząd Samorządu Uczniowskiego musi zatwierdzić kandydatów 

większością głosów. 

Rozdział 5 

Zasady wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

i organizacji referendum 

Art. 12 

Wszyscy uczniowie Liceum mają prawo do czynnego i biernego udziału w wyborach. 

Art. 13 

1. Wybory odbywają się w październiku. 

2. Wybory przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza, zwana dalej Komisją. 

3. W skład Komisji wchodzi trzech uczniów oraz nauczyciel – opiekun Samorządu. 

4. Przewodniczącym Komisji jest dotychczasowy Przewodniczący Zarządu Samorządu 

Uczniowskiego (nie dotyczy sytuacji, gdy ubiega się on o reelekcję). 

5. Pozostali członkowie i ewentualnie Przewodniczący Komisji wybierani są podczas 

głosowania na zebraniu Samorządu Uczniowskiego. 

6. Żaden z członków Komisji nie może być równocześnie kandydatem na Przewodniczącego 

Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 

7. Nauczyciela wchodzącego w skład Komisji wybiera się w drodze porozumienia pomiędzy 

nauczycielami – Opiekunami Samorządu, gdy zaś do takiego porozumienia nie dojdzie, 

w drodze losowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Komisji. 
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8. Do zadań Komisji należy: 

a) rejestrowanie kandydatów, 

b) przygotowanie kart do głosowania i spisu wyborców, 

c) ustalenie i ogłoszenie terminu głosowania, 

d) przygotowanie urny wyborczej, 

e) przeprowadzenie wyborów, 

f) ustalenie wyników i sporządzenie protokołu, 

g) poinformowanie o wynikach wszystkich uczniów. 

Art. 14 

1. Kandydatem na Przewodniczącego Samorządu Szkolnego może zostać osoba, która zebrała 

podpisy 60 osób popierających jej kandydaturę. 

2. Kandydat na Przewodniczącego Zarządu Samorządu Szkolnego powinien się zgłosić do 

Komisji nie później niż 72 godziny przed rozpoczęciem głosowania. 

3. Pisemne zgłoszenie powinno zawierać: 

a) imię i nazwisko kandydata, 

b) klasę, do której uczęszcza, 

c) program wyborczy, 

d) listę z podpisami 60 osób popierających jego kandydaturę. 

e) Opinię Wychowawcy i Samorządu Klasowego. 

4. Kandydat na Przewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego może startować w 

wyborach wraz z kandydatem na Wiceprzewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 

Wówczas Kandydat na Wiceprzewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego powinien 

złożyć pisemne zgłoszenie, które zawiera informacje zawarte w punktach 3a, 3b oraz 3e. 

Podczas zbierania podpisów osób popierających obie kandydaturę na górze listy muszą być 

umieszczone nazwiska obojga kandydatów. 

Art. 15 

1. Komisja po zarejestrowaniu kandydatów sporządza karty do głosowania, w ilości 

nie mniejszej niż liczba osób figurujących na spisie wyborców. 

2. Na karcie do głosowania umieszcza się nazwisko, imię oraz klasę kandydatów w kolejności 

alfabetycznej, a po lewej stronie pustą kratkę. 

3. Przewodniczący Komisji przechowuje karty do głosowania i pieczątkę w taki sposób, 

aby uniemożliwić do niej dostęp osobom trzecim. 

4. Karty do głosowania nie mogą być stemplowane wcześniej niż w dniu wyborów.  
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Art. 16 

1. Kampania wyborcza jest prowadzona przez trzy dni poprzedzające dzień głosowania. 

2. Kandydaci upoważnieni są do prowadzenia agitacji za pomocą wywieszania plakatów 

(w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód), rozdawania ulotek, 

urządzania wieców wyborczych podczas przerw i po lekcjach oraz informowania o swojej 

kampanii na portalach społecznościowych lub stronach internetowych. Dokładne zasady 

prowadzenia agitacji reguluje Komisja Wyborcza, która kontroluje kampanie wyborcze 

kandydatów. 

3. Kampania wyborcza  nie może  zakłócać zwykłej pracy Liceum. 

4. Kampania może odbywać się tylko na terenie Liceum, nie wliczając w to prowadzenia 

agitacji za pomocą portali społecznościowych lub stron internetowych. 

Art. 17 

1. Głosowanie odbywa się bez przerwy. 

2. Czas trwania głosowania uzależniony jest od aktualnych potrzeb i ustala go nauczyciel 

będący członkiem Komisji. 

3. Przy urnie wyborczej musi stale czuwać przynajmniej trzech członków Komisji. 

4. Głosować można tylko osobiście, po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. 

legitymacji szkolnej). 

5. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca powinien się udać do miejsca zapewniającego 

tajność głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym. 

6. Zabrania się wynoszenia kart do głosowania z lokalu wyborczego. 

7. Aby głos był ważny, wyborca powinien postawić znak „Xˮ w kratce z lewej strony, obok 

nazwiska jednego kandydata, na którego głosuje. 

8. Zabrania się czynnej agitacji w dniu głosowania. 

Art. 18 

1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja przystępuje do ustalenia wyników. Głos 

uznaje się za ważny, gdy w jednej z kratek znajduje się znak „X” – dwie linie skrzyżowane w 

polu kratki. 

2. Głos uznaje się za nieważny, gdy: 

a) znak X postawiono w więcej niż jednej kratce lub nie zaznaczono żadnej z kratek, 

b) skrzyżowanie linii znajduje się poza polem kratki, 

c) karta jest całkowicie przedarta. 

3. Wszelkie dopiski poza polami kratek nie mają wpływu na ważność głosu. 
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4. W sporządzonym przez Komisję sprawozdaniu zawiera się liczby: 

a) osób uprawnionych do głosowania, 

b) wyborców, którym wydano karty do głosowania, 

c) oddanych głosów, 

d) głosów ważnych, 

e) głosów nieważnych, 

f) stosunek procentowy i liczbę ważnie oddanych głosów na poszczególnych 

kandydatów, 

g) ewentualne uwagi członków Komisji. 

5. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji. 

6. Wybory uznaje się za ważne, jeżeli udział w nich weźmie co najmniej 51% uprawnionych 

do głosowania. 

7. Komisja podaje do wiadomości wszystkich uczniów wyniki wyborów na Przewodniczącego 

Zarządu Samorządu Uczniowskiego (osoba, która uzyskała najwięcej głosów) 

oraz Wiceprzewodniczącego (osoba, która uzyskała mniej głosów niż przyszły 

Przewodniczący, lecz zarazem więcej niż którykolwiek z kandydatów, lub osoba, która startowała na 

stanowisko Wiceprzewodniczącego Samorządu Uczniowskiego u boku kandydata, który zwyciężył w 

głosowaniu). 

8. Protokół wywieszany jest w ogólnodostępnym miejscu. 

9. Kandydaci, którzy w wyniku wyborów zyskali największą liczbę głosów, są powiadomieni 

osobiście przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej. 

Art. 19 

Referendum może być przeprowadzone w celu odwołania Przewodniczącego lub zmiany 

Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, lub – za zgodą Dyrektora – w innej ważnej sprawie 

dotyczącej uczniów Liceum. 

Art. 20 

1. Przewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego może odwołać Samorząd Szkolny 

po złożeniu do Opiekunów wniosku o przeprowadzenie referendum popartego podpisami co 

najmniej 30% członków Samorządu. 

2. Opiekunowie Zarządu po przyjęciu wniosku zobowiązani są niezwłocznie przekazać go 

Dyrektorowi Liceum. 

3.  Dyrektor Liceum w ciągu tygodnia od wpłynięcia wniosku może zarządzić Referendum 

w ustalonym przez siebie terminie. 

4.  Referendum nie przeprowadza się, jeśli wniosek wpływa na dwa miesiące przed 

zakończeniem kadencji Przewodniczącego. 

Art. 21 

1. Kandydaci i wszyscy inni uczniowie mają możliwość zaskarżenia decyzji Komisji 

w związku z zaistniałymi nieprawidłowościami do Opiekunów Zarządu Samorządu 

Uczniowskiego, w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników. 

2. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszą niniejszym Regulaminem rozstrzygane są 

przez Komisję.  
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Rozdział 6 

Uchwalanie i zmiana regulaminu 

Art. 22 

Regulamin uchwalany jest podczas zebrania Zarządu Samorządu przez minimum 51% jego 

przedstawicieli. 

Art. 23 

1. Regulamin można zmienić w drodze Referendum określonego w art. 19. 

2. Z wnioskiem referendalnym popartym projektem nowego Regulaminu może wystąpić 

grupa 50 członków Samorządu, Zarząd Samorządu oraz organy Liceum. 

3. Projekt regulaminu przed rozpisaniem referendum musi być skonsultowany z Dyrektorem 

Liceum. 

4. Nowy regulamin zaczyna obowiązywać dzień po jego uchwaleniu. 


