
ZADANIA I STRUKTURY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GŁUBCZYCACH 

1. Zadania Samorządu Uczniowskiego 

 Organizowanie życia szkoły i integracja społeczności uczniowskiej 

 Reprezentowanie społeczności uczniowskiej na forum szkoły 

 Przedstawianie opinii i postulatów uczniów 

 Współdziałanie z władzami szkoły w tworzeniu atmosfery mobilizującej uczniów do pracy na 

rzecz klasy i szkoły 

 Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, środowisku 

rówieśniczym i rodzinnym  

 Zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku ich pojawienia się 

podejmowanie prób mediacji 

 Współdziałanie z Rzecznikiem Praw Ucznia 

 Współdziałanie z Radą Rodziców 

 Współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-

krajoznawczych. 

 Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym 

2. Struktura organizacyjna samorządu uczniowskiego 

Zarząd: 

Przewodniczący: 

 Opracowuje harmonogram pracy samorządu na okres swojej kadencji 

 Reprezentuje uczniów na forum szkoły, przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców 

 Kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego 

 Przewodniczy obradom Samorządu Uczniowskiego 

 Przydziela zadania poszczególnym sekcjom 

Zastępca przewodniczącego: 

 Wspomaga w działaniach przewodniczącego 

 Zastępuje go, gdy przewodniczący jest nieobecny 



Protokolant: 

 Prowadzi księgę protokołów, dbając o rzetelność zawartych tam informacji i dokumentuje 

działania samorządu 

Skarbnik: 

 Prowadzi i dokumentuje finanse Samorządu Uczniowskiego 

 Każdego roku 15 czerwca przedstawia rozliczenie w obecności Samorządu Uczniowskiego i 

opiekunów 

 

Kronikarz: 

 Prowadzi Szkolną Kronikę 

 

SZKOLNA RADA UCZNIOWSKA DZIAŁA W CZTERECH SEKCJACH: 

SEKCJA GOSPODARCZO-KULTURALNA: 

 Ocenia dyżury szkolne 

 Prowadzi i ocenia realizację konkursu „Klasa gospodarzem szkoły” 

 Organizuje zbiórki darów, akcje charytatywne 

 Pomaga klasom w organizowaniu Konkursu Mickiewiczowskiego 

 Zajmuje się przydziałem boksów 

SEKCJA PLASTYCZNA: 

 Opiekuje się gablotką informacyjną Samorządu Uczniowskiego 

 Wykonuje plakaty informacyjne, zaproszenia, kartki okolicznościowe, podziękowania, itp. 

SEKCJA FILMOWO-TEATRALNO-MUZYCZNA: 

 Zajmuje się oprawą muzyczną imprez szkolnych 

 Organizuje dyskoteki szkolne 

 Organizuje i bierze udział w szkolnych przedstawieniach 

SEKCJA INFORMATYCZNO-FOTOGRAFICZNO-REDAKCYJNA: 

 Zajmuje się promocją szkoły 



 Informuje o zamierzeniach i działaniach Samorządu Uczniowskiego 

 Przygotowuje prezentacje multimedialne 

 Wykonuje zdjęcia i kręci filmy podczas ważnych wydarzeń z życia szkoły 

 Sporządza semestralne sprawozdania 

 Przygotowuje i zamieszcza artykuły w prasie i Internecie 

 

Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego Liceum 

Ogólnokształcącego w Głubczycach 

1. Każda klasa typuje swoich przedstawicieli, którzy chcą reprezentować klasę, działając w 

Samorządzie Uczniowskim. 

2. W wyborach uczestniczą także przewodniczący Samorządów Klasowych, którzy mają również 

prawo głosu, ale nie kandydowania. 

3. Przedstawiciele klas spośród siebie w tajnym głosowaniu wybierają zarząd: 

- Przewodniczącego 

- Zastępcę Przewodniczącego 

- Skarbnika 

- Protokolanta 

- Kronikarza 

4. Zarząd wybierany jest na rok, ale jego kadencja może być przedłużona, jeżeli uzyska 

akceptację SU. 

5. Wybory do SU odbywają się co roku. 

6. Na początku każdego roku szkolnego, SU składa sprawozdanie z wykonanych zadań przed 

zgromadzeniem samorządów klasowych. 

7. Przewodniczący i członkowie SU mogą być usunięci, jeżeli nie wypełnią swoich zadań i 

obowiązków w sposób rzetelny lub naruszą regulamin albo statut szkoły. 

8. Pozostali członkowie SU dzielą się na sekcje i wybierają spośród siebie przewodniczącego 

sekcji. 

 

Regulamin wyborów Rzecznika Praw Ucznia w I Liceum Ogólnokształcącym w 

Głubczycach 

1. Każda klasa proponuje kandydaturę trzech nauczycieli, których widzieliby na tym 

stanowisku. 



2. Członkowie SU po zebraniu kandydatury, wybierają 3 nauczycieli, którzy uzyskali najwięcej 

głosów. 

3. Przewodniczący SU powołuje Komisje Wyborczą, która będzie nadzorować dalsze wybory. 

4. Przedstawiciele Komisji Wyborczej mają za zadanie: 

- Zapytać wytypowanych nauczycieli, czy zgadzają się pełnić rolę rzecznika, 

-Uzyskać zgodę wybranych nauczycieli na umieszczenie informacji o nich na plakatach 

wyborczych, 

- Przygotować karty wyborcze, 

- Policzyć głosy i wytypować zwycięzcę 

5. Wybory Rzecznika są powszechne i tajne. Uczniowie na kartkach do głosowania stawiają 

krzyżyk przy nazwisku jednego z trzech kandydatów. 

6. Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje nauczyciel, który uzyskał największą liczbę głosów. 

7. Rzecznik wybierany jest na okres trzech lat. 

8. Samorząd może odwołać Rzecznika Praw Ucznia, jeżeli nie wywiązuje się on ze swoich 

zobowiązań. W takiej sytuacji przewodniczący SU składa stosowny wniosek do Dyrektora 

szkoły. 

 


