
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR XI 

WE WROCŁAWIU 

Regulamin zawiera: 

1. Postanowienia ogólne 

2. Organy Samorządu uczniowskiego 

3. Tryb powoływania członków Samorządu oraz wyboru Prezydium Senatu. 

4. Działalność gospodarcza Samorządu. 

5. Regulamin wolontariatu 

6. Sposób powoływania i zadania opiekuna Samorządu 

7. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 

8. Regulamin „Szczęśliwego numerka” 

9. Przepisy końcowe 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

W Liceum ogólnokształcącym Nr XI we Wrocławiu, zwanym dalej Liceum, działa samorząd 

uczniowski, zwany dalej Samorządem. 

§ 2 

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Liceum. 

§ 3 

Zasady powoływania i działania organów Samorządu określa niniejszy regulamin, uchwalony przez 

Senat, reprezentujący ogół uczniów Liceum. 

Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

§ 4 

Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Liceum Nr XI. 

Dyrektor Zespołu ma obowiązek zawieszenia i uchylenia uchwały lub innych postanowień Samorządu, 

jeżeli są one sprzeczne z prawem, Statutem Liceum lub Programem Wychowawczym. 

§ 5 

Samorząd ma prawo do przedstawiania Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i Dyrekcji Liceum 

opinii i wniosków we wszystkich sprawach Liceum i wniosków dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, tj: 



1. Prawa do zapoznawania się z programem nauczania – jego treścią, celami i stawianymi 

uczniowi wymaganiami. 

2. Prawa do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu. 

3. Prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego rozwijanie i zaspokajanie 

zainteresowań uczniów. 

4. Prawa do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej w 

porozumieniu z Dyrekcją Liceum. 

II. Organy Samorządu uczniowskiego 

§ 6 

Organami samorządu są: 

1. Parlament 

2. Senat 

3. Przewodniczący Senatu 

§ 7 

Kadencja Senatu i przewodniczącego trwa jeden rok. Wybory przewodniczącego Senatu odbywają się 

w pierwszej połowie listopada 

§ 8 

Senat zobowiązany jest co najmniej raz w roku składać sprawozdanie ze swej działalności. 

1. Parlament. 

§ 9 

Członkami Parlamentu są wszyscy uczniowie Liceum. 

§ 10 

Parlament podejmuje decyzje w formie referendum uczniowskiego. 

Wyniki referendum są wiążące dla innych organów Samorządu, jeśli weźmie w nim udział 

przynajmniej 50% uczniów. 

Decyzja jest podejmowana większością zwykłą (więcej głosów za niż przeciw). 

§ 11 

Referendum przeprowadzane jest na wniosek: 

a. Co najmniej 1/5 uczniów szkoły 

b. Senatu 

c. Opiekuna Samorządu 



d. Dyrekcji Liceum 

§ 12 

Referendum może być przeprowadzone w każdej sprawie dotyczącej funkcjonowania Samorządu, a 

w 

szczególności: 

a. odwołania przewodniczącego Senatu lub innych członków władz Samorządu 

b. zmiany regulaminu Samorządu 

c. odwołania opiekuna Samorządu 

2. Senat 

§ 13 

Senat jest organem decyzyjnym Samorządu uczniowskiego. Podejmuje decyzje po zasięgnięciu opinii 

społeczności uczniowskiej, w sprawach szczególnej wagi odwołując się do powszechnego 

referendum. 

§ 14 

W skład Senatu wchodzą: 

- przewodniczący klas oraz co najmniej dwie osoby z każdej klasy.   

-Prezydium Senatu, złożone jest z przewodniczącego Senatu, jego zastępcy, sekretarza oraz liderów 

grup zadaniowych . Stanowią kierowniczy trzon SU i mogą podejmować ważne decyzje po konsultacji 

z członkami swoich grup zadaniowych. 

- opiekun Samorządu ze statusem obserwatora i doradcy. 

§ 15 

Posiedzenia Senatu zwołuje przewodniczący lub jego zastępca, za wiedzą i zgodą opiekuna 

Samorządu, raz w tygodniu w wyznaczonym stałym terminie oraz  dodatkowo w sytuacjach kiedy 

zachodzi taka potrzeba. 

§ 16 

Uchwały Senatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy jego 

członków. 

§ 17 

Senat realizuje swoje zadania poprzez: 

- Uchwały, opinie i wnioski formułowane na posiedzeniach Senatu 

- Działalność grup zadaniowych w formach określonych w § 18 

- Uchwalony przez Senat roczny plan pracy 



§ 18 

Zadania Senatu: 

1. Senat reprezentuje wszystkich uczniów Liceum i jest wyrazicielem ich woli wobec Dyrekcji 

Liceum i Rady Pedagogicznej oraz innych organów Liceum. 

2. Opracowuje program działań samorządowych na roczną kadencję, a następnie sprawozdanie 

z jego realizacji, 

3. Senat podejmuje decyzje i uchwały w sprawach określonych regulaminem Samorządu, 

4. Senat wnioskuje o przeprowadzenie referendum w sprawach szczególnie ważnych dla 

społeczności szkolnej. 

5. Senat ma prawo wystąpić z umotywowanym wnioskiem do Dyrekcji Liceum i Rady 

Pedagogicznej o nagrodzenie lub ukaranie ucznia zgodnie ze Statutem Liceum. 

6. Senat ma prawo wystosować do Dyrekcji Liceum lub innych organów Liceum zapytanie, 

petycję lub wniosek w formie pisemnej lub ustnej. 

7. Przedstawiciele Senatu wskazani przez opiekuna Samorządu odpowiadają za  prowadzenie 

instagrama SU, aktualizowaniu informacji na stronie Szkoły w zakładce Samorząd oraz  

 na facebooku. Działania te mają na celu stały przekaz informacji całej społeczności szkolnej oraz 

wymiar promocji szkoły. 

8. Senat organizuje imprezy szkolne i pomaga w realizacji inicjatyw międzyszkolnych. 

9. Senat przeprowadza wybory do Prezydium. 

10. Włącza się w realizację zadań wynikających ze Statutu Liceum, WZO, Szkolnego Programu 

Wychowawczego i planu pracy Liceum na dany rok szkolny. 

11. Inicjuje, wspiera i prowadzi działania charytatywne i wolontariat. 

12. Wykonuje inne zadania powierzone mu przez Dyrekcję Liceum lub inne jego organy, opiekuna 

Samorządu lub społeczność uczniowską. 

13. Ma prawo wnioskować o powołanie lub odwołanie opiekuna Samorządu oraz Rzecznika Praw 

Ucznia.  

Wniosek taki rozpatruje Dyrektor Liceum biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne Liceum. 

 

14. Na pisemny wniosek Dyrektora Liceum opiniuje pracę nauczyciela przed dokonaniem jej 

oceny przez Dyrektora. Opinia Senatu sporządzana jest w oparciu o wyniki ankiety 

przeprowadzonej w klasach nauczanych przez danego nauczyciela. 

Opinia Senatu powinna być złożona u Dyrektora Liceum w ciągu 14 dni od wpłynięcia wniosku 



Dyrektora w tej sprawie. Bezskuteczny upływ tego terminu uważa się za niezajęcie stanowiska 

przez Senat, co nie wstrzymuje dalszego trybu oceniania nauczyciela. 

3. Przewodniczący Senatu. 

§ 19 

Przewodniczący Senatu jest reprezentantem całej społeczności uczniowskiej Liceum 

§ 20 

Zadania przewodniczącego Senatu: 

1. Inicjuje, kieruje, wspiera i organizuje wszelką działalność Samorządu uczniowskiego we 

współpracy z opiekunem Samorządu i Dyrekcją Liceum. 

2. W swoich działaniach opiera się na postanowieniach niniejszego regulaminu, dba by 

przestrzegali go inni członkowie Samorządu. 

3. Wraz z Senatem i opiekunem Samorządu planuje działania Samorządu na  rok swojej 

kadencji i składa z nich pisemne sprawozdanie przynajmniej raz w roku. 

4. Reprezentuje społeczność uczniowską Liceum na zewnątrz oraz wobec Dyrekcji i innych 

organów Liceum. 

5. Ściśle współdziała z opiekunem Samorządu, którego informuje o wszystkich swoich i 

Samorządu działaniach. 

6. Zwołuje posiedzenia Senatu raz w tygodniu w stałym wyznaczonym terminie oraz dodatkowo gdy 

zachodzi taka potrzeba – informując opiekuna Samorządu. 

7. Kieruje i nadzoruje działalność członków Prezydium Senatu oraz grup zadaniowych Samorządu. 

8. Ma prawo wnieść do Senatu umotywowany wniosek o usunięcie senatora lub członka 

Prezydium Senatu. 

9. Dba o to, by informacja o działaniach i inicjatywach Samorządu była dostępna dla każdego 

ucznia Liceum. W tym celu utrzymuje stały kontakt z redakcją gazety szkolnej i 

administratorem sieci szkolnej oraz nadzoruje aktualizację informacji na tablicy Samorządu. 

10. Po upływie kadencji przez okres co najmniej miesiąca wprowadza w obowiązki 

nowo wybranego przewodniczącego i udziela mu wszechstronnej pomocy. 

§ 21 

Przewodniczący Senatu z tytułu swojej działalności ponosi odpowiedzialność wobec społeczności 

uczniowskiej za realizację planu pracy Samorządu oraz wobec Dyrekcji Liceum za działalność 

zgodną z prawem szkolnym. 



§ 22 

Przewodniczącego Senatu można odwołać w przypadkach i w trybie określonym w ordynacji 

wyborczej Samorządu (§ 8 i 9).  

III. Wybory do Prezydium Senatu. 

§ 23 

Tryb przeprowadzania wyborów do Prezydium Senatu określa ordynacja wyborcza. 

IV. Działalność gospodarcza Samorządu uczniowskiego. 

§ 24 

1. Samorząd Uczniowski, nie może samodzielnie dokonywać zbiórek pieniędzy, w tej kwestii może 

współpracować z Radą Rodziców.  

V. Regulamin wolontariatu 

§ 25 

Postanowienia ogólne: 

1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające 

poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, 

w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

3. Wolontariusz ma za zadanie pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na 

potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać 

różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne. 

§ 26 

Cele wolontariatu: 

1. Zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, 

zapoznanie z ideą wolontariatu. 

2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 

otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. 

3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia 

kulturalnego i środowiska naturalnego. 

4. Wykorzystanie umiejętności i zapału uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska 

szkolnego, łączenie na poziomie szkoły młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i 

środowiskami pomocy tej oczekującymi. 



 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

 6. Promocja idei wolontariatu w szkole. 

 7. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy. 

 8. Obsługa jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym (np. kwesty uliczne, WOŚP, 

koncerty charytatywne itp., imprezy sportowe, ) 

§ 27 

Wolontariusz 

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym. 

2. Wolontariat opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 

3. Wolontariusze mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli 

wywiązywać się z obowiązków domowych 

4. Wolontariusz powinien uczestniczyć w spotkaniach, szkoleniach i warsztatach dla 

wolontariuszy. 

5. Każdy wolontariusz może zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje 

zdolności i doświadczenie. 

6. Wolontariusz swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie 

reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych. 

§ 28 

Zasady funkcjonowania wolontariatu w Liceum: 

1. Wolontariat może odbywać się w czasie zajęć lekcyjnych, po zajęciach, ale również w czasie 

wolnym od nauki. 

2. Udział w wolontariacie w trakcie zajęć lekcyjnych jest możliwy tylko gdy: 

a) Nie koliduje on z zapowiedzianymi kartkówkami, sprawdzianami w danym dniu 

b) Uczeń nie ma problemów z frekwencją 

c) Uczeń ma dobre wyniki w nauce z przedmiotu, z którego w ramach wolontariatu musiałby 

być zwolniony 

d) Na udział ucznia w danej działalności wolontariatu wyrazi zgodę nauczyciel przedmiotu, z 

którego uczeń musiałby być zwolniony oraz wychowawca po analizie frekwencji, ocen i 

zachowania ucznia. 

3. Opiekę nad wolontariatem pełni opiekun samorządu. 

§ 29 



Nagradzanie wolontariuszy 

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności 

wolontariusza. 

Formy nagradzania: 

 

 

 

 

 

VI. Dokumentacja Samorządu uczniowskiego. 

§ 30 

Dokumentację Samorządu uczniowskiego tworzą: 

a. Regulamin Samorządu 

b. Ordynacja wyborcza 

c. Zeszyt protokołów 

d. Roczne plany pracy i sprawozdania 

e. Rozliczenia finansowe 

f. Zakładka na stronie internetowej szkoły 

VII. Zadania opiekuna Samorządu uczniowskiego wynikające ze Statutu Liceum. 

§ 31 

Opiekun Samorządu uczniowskiego: 

1. Czuwa nad całokształtem prac Samorządu. 

2. Inicjuje i wspiera działania Samorządu. 

3. Opiekuje się wolontariatem szkolnym 

4. Uczestniczy w zebraniach Senatu z głosem doradczym, czuwając nad zgodnością z prawem 

państwowym i szkolnym uchwał i postanowień Senatu. 

5. Pośredniczy w rozwiązywaniu konfliktów między uczniami, zapobiega konfliktom między 

uczniami a nauczycielami oraz uczestniczy w ich rozwiązywaniu. 

VIII. Regulamin „szczęśliwego numerka”. 

§ 32 

1. „Szczęśliwy numerek” jest losowany przez dziennik elektroniczny każdego dnia nauki 



szkolnej przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. 

2. Uczeń posiadający „szczęśliwy numerek” jako swój numer w dzienniku jest 

zwolniony z: 

– niezapowiedzianych kartkówek, 

– odpowiedzi ustnych, 

– posiadania zrobionego zadania domowego o ile zostało ono podane z dnia na 

dzień 

bez wpisywania nieprzygotowania. 

3. Posiadanie przez ucznia „szczęśliwego numerka” nie zwalnia go z czynnego udziału w 

lekcji, od konsekwencji braku posiadania odrobionego bieżącego zadania domowego 

oraz od udziału w zapowiedzianych sprawdzianach pisemnych. 

4. Uczeń, który spóźnił się na zajęcia lekcyjne traci prawo do szczęśliwego numerka 

5. Uczeń po zespole wychowawczym i frekwencyjnym traci prawo do szczęśliwego 

numerka przez okres ustalony w protokole z poszczególnych zespołów 

VIII. Przepisy końcowe. 

§ 33 

Sprawy wymagające współdziałania Dyrekcji Liceum, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i 

Samorządu uczniowskiego powinny być rozpatrywane przy udziale przedstawicieli wszystkich 

zainteresowanych stron. 

§ 34 

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich (zwłaszcza członkowie sekcji interwencyjnej) 

nie 

mogą być za swoją regulaminową działalność karani obniżonymi ocenami z zachowania, chyba że 

naruszą przepisy Statutu Szkoły. 

§ 35 

Regulamin niniejszy zatwierdza Senat po zasięgnięciu opinii Dyrekcji Liceum. 

§ 36 

Na wniosek któregokolwiek z członków Senatu, Senat może dokonać zmian lub uzupełnień 

regulaminu większością kwalifikowaną 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy członków 

Senatu. 

§ 37 



Regulamin  wchodzi w życie z dniem ogłoszenia jednak nie później niż 14 dni po wyborach nowego 

przewodniczącego i jest odnawiany każdego roku.  

Przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 23.11.2020 


