
Regulamin Samorządu Uczniowskiego IV
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza

Kościuszki w Toruniu

1. Podstawa prawna i postanowienia ogólne

§ 1

Samorząd uczniowski IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu, zwany
dalej  Samorządem, działa na podstawie  art. 85 ust.  3 i  4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) i Statutu IV Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu.

§ 2

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

2. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 
1) Zarząd;
2) Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych; zwana dalej Radą Przedstawicieli 

3. 3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z czterech uczniów: 
1) Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego; 
2) dwóch Wiceprzewodniczących Samorządu Uczniowskiego; 
3) Sekretarza Samorządu Uczniowskiego

4. Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych składa się z przewodniczących wszystkich
klas szkoły. 

5. Przewodniczący  Samorządu  Uczniowskiego  reprezentuje  organy  Samorządu
Uczniowskiego.

6. Członkowie  Zarządu  i  Rady  Przedstawicieli  Samorządów  klasowych  mają  obowiązek
czynnego uczestnictwa w pracach tych organów.
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2. Wybory i kadencja Zarządu

§ 3

1. Kadencja członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa od ogłoszenia wyników 
głosowania do rozstrzygnięcia następnych wyborów, tj. od momentu wybrania na członka 
Zarządu do wyłonienia nowych członków po wyborach w następnym roku szkolnym.

2. Członkiem Zarządu może być jedynie uczeń szkoły. W chwili odejścia ucznia ze szkoły. 
(zmiana szkoły, zakończenie nauki etc.) jego kadencja automatycznie kończy się. W takiej 
sytuacji brakujący członek Zarządu zostaje zastąpiony osobą o najwyższym wyniku 
uzyskanym w poprzednich wyborach spośród kandydatów, którzy nie weszli w skład 
Zarządu. Jeśli nie ma takich kandydatów, Rada Przedstawicieli wybiera uzupełniającego 
członka spośród wszystkich uczniów.

3. Członek zarządu ma prawo do rezygnacji z pełnionej funkcji w każdym momencie kadencji.
W razie takiego zwolnienia stanowiska, uzupełnienie odbywa się tak samo jak w przypadku 
opisanym w pkt.2 § 3.

§ 4

1. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego organizowane są w każdym roku szkolnym
w II semestrze nauczania./Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego organizowane są
w każdym roku szkolnym, w okresie od 11 do 13 miesięcy od poprzednich wyborów 

2. Każdy uczeń szkoły ma prawo do biernego i czynnego udziału w wyborach Zarządu, chyba,
że został zawieszony w prawach ucznia.

3. W przypadku, gdy nie ma możliwości przeprowadzenia wyborów na terenie szkoły, 
dopuszcza się organizację wyborów w trybie obiegowym na platformie zatwierdzonej przez
Opiekuna Samorządu.

4. By zostać wpisanym na listę kandydatów, uczeń chcący startować w wyborach do Zarządu 
musi uzyskać aprobatę klasy i wychowawcy na zebraniu klasowym.

5. Wybory przeprowadza pięcioosobowa komisja wyborcza wybrana przez Rady 
Przedstawicieli spośród uczniów szkoły.

6. Komisja Wyborcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Komisji 
Wyborczej.

7. Członkiem komisji wyborczej nie może być kandydat w wyborach bądź urzędujący członek
Zarządu.

8. Komisja wyborcza ogłasza termin wyborów najpóźniej trzy tygodnie przed dniem, w 
którym mają się one odbyć.

9. Zgłoszenia kandydatów do wyborów są przyjmowane przez tydzień po ogłoszeniu terminu 
wyborów.

10. Kampania wyborcza rozpoczyna się po zamknięciu rejestracji kandydatów, tj. dwa tygodnie
przed terminem wyborów. 

11. Zgłoszenia odbywają się poprzez wpisanie na listę u Przewodniczącego Komisji 
Wyborczej, lub elektronicznie poprzez wiadomość e-mail wysłaną z konta szkolnego 
kandydata na pocztę Przewodniczącego Komisji.

12. Kandydatura zgłaszana jest osobiście przez kandydata. 
13. Do Zarządu nie mogą kandydować uczniowie kończący w danym roku szkolnym naukę w 

szkole.
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14. Kandydat który uzyskał największą liczbę głosów obejmuje funkcję Przewodniczącego 
Zarządu.

15. Pozostałe funkcje rozdzielane są pośród trzech kandydatów o najwyższych wynikach wedle
liczby uzyskanych głosów od największego do najniższego wyniku.

16. Każdy uczeń może oddać jeden głos.
17. Głosowanie w wyborach jest tajne.

3.  Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych

§ 5

1. Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych składa się z przewodniczących wszystkich 
klas szkoły. 

2. Ich wybór odbywa się na klasowych głosowaniach nie później niż 15 września.
3. Wybory Samorządów Klasowych odbywają się w każdym roku szkolnym. 
4. W przypadku sytuacji, gdy nie ma możliwości przeprowadzenia wyborów Samorządów 

Klasowych na terenie szkoły, dopuszcza się wybory w trybie zdalnym. 
5. Zmiana składu Samorządu Klasowego jest możliwa w trakcie roku szkolnego.
6. Możliwe jest jednoczesne bycie członkiem Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych i 

Zarządu Samorządu.
7. Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych formuje spośród siebie Komisję Wyborczą 

do przeprowadzenia wyborów Zarządu Samorządu.

4. Kompetencje, prawa i funkcjonowanie Samorządu Uczniowskiego

§ 6

1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz 
Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły. W szczególności dotyczy to 
spraw podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 
warunkami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 
miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 
zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych;
6) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, 
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 
Dyrektorem Szkoły;
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7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego

2. Samorząd Uczniowski ponadto:
1) wydaje opinię w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów;
2) wyraża opinię w sprawie oceny nauczyciela na życzenie Dyrektora Szkoły 

§ 7
3. Zarząd Samorządu:

1) kieruje bieżącą pracą samorządu;
2) wybiera Opiekuna Samorządu;
3) wybiera Rzecznika Praw Ucznia;
3) podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działalności samorządu;
4) wybiera czterech uczniów do Rady Szkoły za zgodą Rady Przedstawicieli;

4. Zarząd Samorządu ma prawo wystąpić do Opiekuna Samorządu o odwołanie członka 
Zarządu, jeśli ten nie wywiązuje się ze swoich zadań.

5. By wniosek o odwołanie członka Zarządu mógł zostać skierowany do Opiekuna Samorządu,
musi zostać przez Zarząd przegłosowany bezwzględną ilością głosów. 

6. Głosowanie w sprawie odwołania może odbyć się tylko w pełnym składzie Zarządu.
7. Uzupełnienie pustego stanowiska odbywa się tak samo jak w przypadku opisanym w pkt. 2

§ 3.

§ 8

1. O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą 
większością głosów.

2. W decyzjach Zarządu, Przewodniczący ma decydujący głos w przypadku równego rozkładu 
głosów za i przeciw. 

3. W sytuacji w której nie ma możliwości zebrania się organów Samorządu na posiedzenie z 
głosowaniem, dopuszcza się posiedzenia online i głosowanie w trybie obiegowym. 

5. Opiekun Samorządu Uczniowskiego

§ 9

1. Opiekun ma prawo uczestnictwa we wszystkich pracach Samorządu.
2. Opiekuna wybiera zwykłą większością głosów Zarząd.
3. Przed głosowaniem o wyborze Opiekuna, nauczyciel zgłoszony do tej roli musi wyrazić 

zgodę na zostanie Opiekunem Samorządu.
4. W przypadku braku zgody należy wysunąć nową kandydaturę i uzyskać zgodę nowego 

nauczyciela. 
5. W trakcie kadencji Zarządu można przeprowadzić zmianę Opiekuna.
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6. Procedura zmiany Opiekuna rozpoczyna się propozycją nowego nauczyciela na to miejsce i 
uzyskaniem jego zgody.

7. Głosowanie za odwołaniem Opiekuna można przeprowadzić tylko wtedy, gdy organy 
Samorządu uzyskały zgodę od proponowanego nauczyciela, a także poinformowały 
urzędującego Opiekuna o podjęciu głosowania.

8. Do głosowania za odwołaniem Opiekuna musi zebrać się pełen skład Zarządu.
9. Odwołanie Opiekuna odbywa się tylko wtedy, gdy za odwołaniem głosuje bezwzględna 

większość Zarządu. 
10. Jeśli odwołanie zostaje przegłosowane, nowy kandydat automatycznie zostaje Opiekunem 

Samorządu i należy go o tym niezwłocznie poinformować. 

6. Wybór Rzecznika Praw Ucznia

§ 11

1. Rzecznika Praw Ucznia wybiera zwykłą większością głosów Zarząd wspólnie z Radą 
Przedstawicieli.

2. Przed głosowaniem o wyborze Rzecznika, nauczyciel zgłoszony do tej roli musi wyrazić 
zgodę na zostanie Rzecznikiem Praw Ucznia.

3. W przypadku braku zgody należy wysunąć nową kandydaturę i uzyskać zgodę nowego 
nauczyciela. 

4. W trakcie kadencji Zarządu można przeprowadzić zmianę Rzecznika.
5. Procedura zmiany Rzecznika rozpoczyna się propozycją nowego nauczyciela na to miejsce i

uzyskaniem jego zgody.
6. Głosowanie za odwołaniem Rzecznika można przeprowadzić tylko wtedy, gdy Zarząd i 

Rada przedstawicieli uzyskały zgodę od proponowanego nauczyciela, a także poinformował
urzędującego Rzecznika o podjęciu głosowania.

7. Do głosowania za odwołaniem Rzecznika musi zebrać się pełen skład Zarządu i Rady 
Przedstawicieli.

8. Odwołanie Rzecznika odbywa się tylko wtedy, gdy za odwołaniem głosuje bezwzględna 
większość zgromadzenia, tj. Rady i Zarządu. 

9. Jeśli odwołanie zostaje przegłosowane, nowy kandydat automatycznie zostaje Rzecznikiem 
Praw Ucznia i należy go o tym niezwłocznie poinformować. 

6. Postanowienia końcowe

§ 12

1. Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczniów i nauczycieli (w formie papierowej u 
Opiekuna Samorządu i w bibliotece szkolnej, w formie elektronicznej na stronie szkoły)

2. Regulamin jest przedstawiany i omawiany:
1) po wyborze nowego Zarządu 
2) po wyborze nowych przedstawicieli klas w Radzie Przedstawicieli 
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3) nowemu członkowi Zarządu lub Rady Przedstawicieli po uzupełnieniu lub zmianie 
składu w trakcie kadencji

3. Wnioski dotyczące zmian w regulaminie Samorządu uczniowskiego należy zgłaszać do 
Rady Przedstawicieli lub Zarządu Samorządu

4. Zmiany w regulaminie są głosowane wspólnie przez Radę Przedstawicieli i Zarząd 
Samorządu 

5. Zmiany zapisów regulaminu uchwalane są większością 3/5 głosów zgromadzenia Rady 
Przedstawicieli i Zarządu

Zatwierdzili:

……………………                             ……………………….                        …….…….……..….
Dyrektor Szkoły                                  Opiekun Samorządu                      Przewodniczący Samorządu

 6


