
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 
XI Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Reja w Warszawie 

 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
 
1. Wszyscy uczniowie XI LO im. Mikołaja Reja z mocy prawa tworzą Samorząd 

Uczniowski. 
2. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1) Rada Uczniów, 
2) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, 

3. Samorząd Uczniowski działa na podstawie ustawy oświaty, Statutu Szkoły oraz 
niniejszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego. 

 
 

II. Zasady wyboru organów Samorządu Uczniowskiego 
 

Rozdział 1 
Rada Uczniów 

 
§ 1 

 
1. Radni wybierani są demokratycznie przez ogół uczniów Szkoły na roczną 

kadencję. 
2. Radnymi mogą być tylko pełnoprawni uczniowie XI LO im. Mikołaja Reja. 
3. Rada uczniów składa się z tylu radnych, z ilu oddziałów składa się Szkoła. 

1) Reprezentanci najstarszego rocznika Szkoły są Radnymi Obserwatorami, 
4. Wybory przeprowadzane są w drodze cząstkowych głosowań uczniów na 

zebraniach  
w poszczególnych oddziałach. 

5. Wybory przeprowadzane są we wrześniu lub październiku. 
6. Wybory są ważne, gdy liczba oddanych, ważnych głosów wyniosła co najmniej 

50% + 1 liczby uczniów danego oddziału. 
7. Oddział wybiera swojego reprezentanta (Radnego) spośród minimum dwóch 

zgłoszonych kandydatur w głosowaniu równym i tajnym. 
1) Jeżeli zostanie zgłoszona mniejsza liczba kandydatów niż dwóch, bądź żaden 

z  kandydatów nie uzyska przewagi głosów, wybory zostają powtórzone 
w ciągu tygodnia. 

2) Jeżeli wówczas sytuacja powtórzy się, Radnym z danego oddziału zostaje jego 
przewodniczący. 

 
§ 2 

 
1. Wybory przeprowadza się w porozumieniu z wychowawcą oddziału. 
2.  Klasa wybiera ze swojego grona 2-3 osobową Komisje Skrutacyjną w celu 

przeprowadzenia wyborów. 
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3. Uczniowie głosują poprzez oddanie Komisji kartki z imieniem i nazwiskiem 
kandydata. 

4. Wszystkie szkolne Komisje Skrutacyjne  przekazują wyniki wyborów opiekunowi 
Samorządu Uczniowskiego, który ma obowiązek przedstawić je Dyrektorowi 
Szkoły oraz przedstawicielom samorządów klasowych najpóźniej tydzień od 
zakończenia procedury wyborczej we wszystkich oddziałach. 

 
 

§ 3 
 
1. Najpóźniej w tydzień od ogłoszenia wyników Radni mają obowiązek spotkać się 

na pierwszej sesji Rady, co jest równoznaczne z jej ukonstytuowaniem. 
 
 

Rozdział 2 
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, 

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego 
 

§ 1 
 

1. Rada Uczniów wybiera ze swojego grona: 
1) Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 
2) Sekretarza Samorządu Uczniowskiego 

2. Wybranie Przewodniczącego oraz Sekretarza Samorządu Uczniowskiego uważane 
jest za ukonstytuowanie się Organów Samorządu Uczniowskiego. 

 
§ 2 

 
1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego reprezentuje Samorząd Uczniowski 

przed innymi Organami Szkoły i poza nią. 
2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego prowadzi oficjalne rozmowy w imieniu  

i z upoważnienia Rady Uczniów. 
3. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego sporządza projekty finansowe 

dotyczące finansowania działań Rady Uczniów. 
4. Do obowiązków Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego należy dbanie  

o respektowanie przez Radę Uczniów w swej działalności Statutu Szkoły, 
Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz przepisów obowiązującego prawa. 

5. Do przywilejów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego należy możliwość 
wygłaszania przemówień podczas uroczystości szkolnych, po uprzednim ustaleniu  
z Dyrekcją. 

6. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego  może zostać odwołany z pełnionej 
funkcji na skutek rażącego zaniedbania obowiązków uchwałą Rady Uczniów, 
podjętą zwykłą większością głosów z jednoczesnym powołaniem nowego 
(konstruktywne wotum nieufności ). 
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§ 3 
 
1. Sekretarz Samorządu Uczniowskiego odpowiada za: 
- dokumentację Rady Uczniów; 
- bieżące kontakty z uczniami (także przyjmowanie skarg), innymi szkołami, 

instytucjami; 
- oficjalna korespondencję Rady Uczniów; 
- dokumentację i dostarczanie Dyrekcji opinii, o które występowała. 
2. Sekretarz Samorządu Uczniowskiego przygotowuje roczne sprawozdanie z pracy 

Samorządu.  
3. Sekretarz Samorządu Uczniowskiego przyjmuje od uczniów skargi i prośby 

o interwencję (także anonimowe) w palących kwestiach życia Szkoły, po czym ma 
obowiązek przedstawić ich treść do rozpatrzenia na sesji Rady. 

4. Sekretarz Samorządu Uczniowskiego odpowiada za informację o pracach Rady 
Uczniów na forum Szkoły. 

5. Do przywilejów Sekretarza Samorządu Uczniowskiego należy możliwość 
wygłaszania przemówień podczas uroczystości szkolnych, po uprzednim ustaleniu 
terminu z Dyrekcją. 

 
III. Zasady działania Organów Samorządu Uczniowskiego 

 
Rozdział 1 

Rada Uczniów 
 

§ 1 
 

1. Rada Uczniów jest organem szkoły. 
2. Rada Uczniów jest jedynym reprezentantem woli ogółu uczniów XI LO im. 

Mikołaja Reja. 
 

§ 2 
 
1. Radni zobowiązani są do uczestnictwa we wszystkich zebraniach Rady. 
2. Listę obecności oraz dokumentacje frekwencji z posiedzeń Rady sporządza 

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego. 
3. W  razie częstych nieusprawiedliwionych nieobecności Radnego (2 w 

semestrze) jego oddział zobowiązany jest do wybrania innego reprezentanta. 
4. Radni- Obserwatorzy uczestniczą obowiązkowo tylko w zebraniach 

najważniejszych (pierwsze i ostatnie zebranie danej kadencji). 
5. Rada Uczniów obraduje przynajmniej trzy razy w Semestrze. 
 

§ 3 
 

1. Obrady Rady Uczniów zwołuje Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego sam, 
na wniosek grupy członków Rady lub na wniosek grupy uczniów (minimum 35). 

2. Pracą Rady kieruje Przewodniczący lub podczas jego nieobecności Sekretarz 
Samorządu Uczniowskiego. 
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§ 4 
 
1. Do kompetencji Rady Uczniów należą: 

1) obowiązki 
- organizowanie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej i turystycznej, 

w tym „Rejackich Dni Kultury”, w porozumieniu z Dyrekcją; 
- współuczestnictwo w organizowaniu różnych imprez szkolnych 
- reprezentacja uczniów i ich interesów na terenie Szkoły oraz poza nią; 
- złożenie pisemnego sprawozdania ze swojej działalności po zakończeniu 

każdej kadencji do Dyrekcji oraz do przewodniczących samorządów 
klasowych; 

- niedopuszczanie do tolerowania w społeczności szkolnej przejawów agresji 
(słownej lub fizycznej), w szczególności będącej wynikiem uprzedzeń na tle 
rasowym czy narodowościowym. 

2) prawa 
- występowanie do Dyrekcji i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich sfer życia Szkoły; 
- występowanie z wnioskiem do Dyrekcji o ocenę pracy nauczycieli; 
- zobowiązanie klas do pomocy przy organizacji imprez szkolnych; 
- organizowanie w porozumieniu z Dyrekcją referendów (w celu zmiany 

Regulaminu Samorządu Uczniowskiego lub uchwalenia wniosków o zmianę 
Statutu Szkoły) i ankiet dotyczących życia Szkoły; 

2. Rada Uczniów współpracuje z Dyrekcją Szkoły w sprawach wymienionych 
w pkt. 1, jak tez innych związanych z bieżącą pracą Szkoły. 

3. Wyniki ankiety opiniującej nauczycieli bądź uczniów, Sekretarz Samorządu 
Uczniowskiego przedstawia Dyrekcji na piśmie. Są one poufne i zawierają wnioski 
w formie krótkiej opinii. 

 
IV. Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

 
§ 1 

 
1. Rada Uczniów ma prawo do wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego spośród 

nauczycieli Szkoły; 
2. Do kompetencji Opiekuna Samorządu Uczniowskiego należy: 
- dbanie o przestrzeganie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego; 
- pośredniczenie między Organami Samorządu Uczniowskiego a Dyrekcją oraz Radą 

Pedagogiczną; 
- nadzorowanie przebiegu wyborów. 
 

V. „ Rejackie Dni Kultury” 
 

§ 1 
 
1. Organizacja „ Rejackich Dni Kultury” jest jednym z głównych celów statutowych 

Samorządu Uczniowskiego. 
2. „Rejackie Dni Kultury” są doroczną imprezą kulturalną organizowaną przez 

Samorząd Uczniowski z okazji Święta Patrona Szkoły (6 grudnia). 
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3. Celem „Rejackich Dni Kultury” w szczególności jest reprezentacja pozanaukowego 
dorobku uczniów XI LO im. Mikołaja Reja we wszystkich dziedzinach 
artystycznego przekazu. 

 
§ 2 

 
1. przygotowaniem, przeprowadzeniem i zakończeniem „Rejackich Dni Kultury” 

zajmuje się ogół uczniów Szkoły pod Przewodnictwem Samorządu Uczniowskiego 
i Rady Uczniów.  

 
VI. Postanowienia końcowe  

 
§ 1 

 
Dokonywanie zmian w Regulaminie odbywa się w trybie właściwym dla jego 
uchwalenia. 
 

§ 2 
 
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego zapewnia możliwość zapoznania się  
z Regulaminem wszystkim członkom społeczności szkolnej. 
 

§ 3 
 

Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc Regulamin dotychczas obowiązujący.  
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