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Regulamin Samorządu Uczniowskiego XII Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi 

 
Rozdział I 

Przepisy ogólne 
 

§1 
I. Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, tworzą wszyscy uczniowie XII LO. 
 
II. Organem przedstawicielskim Samorządu jest Rada Młodzieży, zwana dalej Radą, w której skład 
wchodzą:  
1.Prezydent Szkoły 
2.Wiceprezydent Szkoły 
3.Przewodniczący i/lub wiceprzewodniczący wszystkich klas 

 
§2 

I. Rada Młodzieży zajmuje się wszystkimi sprawami uczniowskimi szkoły, a przede wszystkim: 

1. Przygotowuje projekt Regulaminu Uczniowskiego oraz projekty jego nowelizacji. 
2. Przeprowadza referenda i ankiety dotyczące Samorządu Uczniowskiego oraz organizuje i nadzoruje 
wybory prezydenckie. 
 
 Sposób przeprowadzania referendów i wyborów określa Szkolna Ordynacja Wyborcza (§2, pkt. III).  
3. Koordynuje działalność rad klasowych (§3)  
4. Proponuje organizację imprez rekreacyjnych w celu zachowania właściwych proporcji między 
nauką i odpoczynkiem. 
5. Działa na rzecz rozwoju samorządności młodzieży w szkole.  
6. Propaguje działania na rzecz ochrony zdrowia uczniów 
7.Propaguje i broni prawa dziecka i ucznia w szkole. 
8. Wybiera delegatów do młodzieżowych struktur samorządowych działających na terenie miasta 
Łodzi  
9. Przygotowuje plan pracy Rady na dany rok szkolny. 
10. Przygotowuje sprawozdanie z pracy Rady w danym roku szkolnym 
 
II. Prezydent szkoły  
1. Powoływany jest na okres rocznej kadencji w przeciągu jednego miesiąca od rozpoczęcia roku 
szkolnego 
2. Przewodniczy Radzie Uczniowskiej  
3. Zwołuje zebrania Rady Uczniowskiej  
4. Jest rzecznikiem praw ucznia w szkole  
5. Reprezentuje interesy uczniów wobec Dyrekcji oraz Rady Pedagogicznej  
6. Reprezentuje Radę na zewnątrz szkoły  
7. Prowadzi uroczystości szkolne  
8. Może być odwołany przed upływem kadencji na wniosek co najmniej 1/3 ogółu uczniów szkoły  
 
III. Szkolna Ordynacja Wyborcza 
1. Prezydent Szkoły wybierany jest spośród ogółu Samorządu w głosowaniu równym, tajnym i 
bezpośrednim, bezwzględną większością głosów. 
2. W głosowaniu musi wziąć udział przynajmniej 2/3 Samorządu 
3. Wybory prezydenckie muszą być zorganizowane na miesiąc przed upływem kadencji poprzedniego 
Prezydenta 
4. W przypadku odwołania Prezydenta, stanowisko przejmuje Wiceprezydent. 
5. Każda klasa II ma prawo wystawić kandydata na Prezydenta 
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6. Kandydat na Prezydenta nie może w poprzednich latach nauki w liceum uzyskać rocznej oceny 
niedostatecznej ani oceny nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania 
 
V. Wiceprezydent szkoły 
1. Wybierany jest przez Radę Uczniowską spośród jej członków na pierwszym zebraniu Rady 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady  
2. Zastępuje Prezydenta szkoły  
a) Podczas jego nieobecności  
b) W przypadku jego odwołania lub rezygnacji, do momentu wyboru nowego Prezydenta  
3. Wykonuje inne zadania zlecone mu przez Radę  
 
V. Sekretarz Rady 
1. Może zostać wybrany przez Radę Uczniowską na dowolnym zebraniu Rady bezwzględną 
większością w obecności co najmniej połowy członków Rady, do czasu, kiedy Prezydent skończy 
kadencję, lub Sekretarz zostanie odwołany  
2. Prowadzi wszelką dokumentację pracy Rady  
3. Może sporządzać protokoły z zebrań Rady  
4. Zajmuje się wszystkimi funduszami Rady  
5. Przedstawia sprawozdanie ze sposobu zużytkowania funduszy Rady  
 
VI. Zebrania Rady 
1. Zwoływane są z inicjatywy Prezydenta lub 1/3 składu Rady Uczniowskiej  
2. Zwoływane są przez Prezydenta na prośbę Dyrekcji lub Opiekuna Rady 
3. Zwoływane są przynajmniej jeden raz w miesiącu  
 
VII. Opiekun Rady 
1. Opiekunem Rady Uczniowskiej może być:  
a) Nauczyciel  
b) Absolwent szkoły  
c) Psycholog szkolny  
d) Członek Rady Rodziców, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji  
2. Wybierany jest przez radę uczniowską  
3. Wybierany jest na okres rocznej kadencji z możliwością reelekcji  
4. Wybierany jest w wyborach tajnych, równych i bezpośrednich Rady bezwzględną większością 
głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Uczniowskiej  
5. Zajmuje się: 
a) Pomocą w realizowaniu zadań Rady  
b) Pośredniczeniem między Radą Uczniowską a Radą Pedagogiczną lub Dyrektorem w sytuacjach 
konfliktowych 
c) Pomocą w ustaleniu planu pracy Rady na dany rok szkolny  
6. Może uczestniczyć w zebraniach Rady  

 
§3 

I. Rady Klasowe zajmują się całokształtem spraw uczniowskich klasy 

II. Radę Klasową tworzą:  
1. Przewodniczący  
2. Wiceprzewodniczący  
3. Skarbnik  
4. Łącznik z biblioteką  
III. Wybory do Rady  
1. Członkowie Rady Klasowej wybierani są przez poszczególne klasy na okres rocznej kadencji w 
głosowaniu równym, tajnym i bezpośrednim bezwzględną większością głosów, w obecności co 
najmniej 90% ogółu uczniów klasy  



3 
 

2. Rady Klasowe muszą być wybrane do 10 września, a w klasach pierwszych do 10 października  
 
 
IV. Uprawnienia i zakres obowiązków członków Rad Klasowych określają klasy 
 

V. Rady Klasowe lub ich poszczególni członkowie mogą zostać odwołani na wniosek co najmniej 
1/3 ogółu klasy 

 
Rozdział II 

Postanowienia końcowe 
 

§4 
Regulamin wchodzi w życie w wyniku przeprowadzonego referendum w terminie wyznaczonym przez 
Dyrektora i uzgodnionym z Radą. 
 


