
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
  V Liceum Ogólnokształcącego  

 w Warszawie 

 

Art. 1 

Postanowienia Ogólne 

 

1. Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, tworzą wszyscy 

Uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Józefa 

Poniatowskiego w Warszawie, zwanego dalej Szkołą. 

2. Podstawą do działania Samorządu jest: 

a) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. 1991 

nr 95 pozycja 425) z późniejszymi zmianami 

b) Statut Szkoły 

3. Działalność Samorządu powinna być wspierana środkami Szkoły oraz 

Rady Rodziców oznaczanej dalej symbolem RR. 

4. W celu wspierania swojej działalności Samorząd może także gromadzić 

środki (różne od finansowych) we własnym zakresie i własnej 

dyspozycji (za zgodą Opiekuna Samorządu oraz Dyrekcji Szkoły) 

5. Pod pojęciem Prezydium rozumie się osoby pełniące funkcje wymienione 

w art. 2, ust. 4 

6. Pod pojęciem Parlament Uczniowski rozumie się delegatów klas Szkoły. 

 

 

 

Art. 2 

Organy Samorządu 

 

1. Organem kierującym działaniem Samorządu jest Parlament Uczniowski 

wraz z Prezydium. 

2. W skład Parlamentu wchodzą delegaci wszystkich klas szkoły w liczbie 

od jednego do trzech Uczniów, wybieranych w wewnątrzklasowych 

wyborach do tzw. Samorządu Klasowego (Przewodniczący lub jego 

zastępca lub sekretarz/skarbnik lub osoba upoważniona). 

3. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wybierany jest w 

wyborach tajnych, powszechnych i równych przez wszystkich Uczniów 

Szkoły. 

4. W skład Prezydium wchodzą: 



a) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego  

b) 3 osoby wybrane przez Parlament Uczniowski spośród jego członków 

(w tym z Sekretarza i Skarbnika) .  

5. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego jest jednocześnie 

Przewodniczącym Parlamentu Uczniowskiego oraz Prezydium. 

6. Kadencja Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i Prezydium 

trwa od 1 kwietnia do 31 marca. 

7. Parlament Uczniowski wybierany jest na okres roku szkolnego. 

8. Kadencja delegatów klas maturalnych trwa do 30 kwietnia. 

9. Parlament Uczniowski ma możliwość powoływania bezpośrednio mu 

podległych, doraźnych komisji. Każda komisja wybiera swojego 

Przewodniczącego, który odpowiada za działalność komisji przed 

Parlamentem Uczniowskim. 

 

 

Art. 3 

Zadania Prezydium 

1. Kieruje bieżącymi pracami Parlamentu. 

2. Reguluje działania Parlamentu nie objęte niniejszym regulaminem. 

3. W przypadku braku quorum (60% (75% po 30 kwietnia) czyli 

przedstawiciele 15 (9) klas) podczas posiedzeń Parlamentu podejmuje 

decyzje (kompromisem). 

4. W drodze uchwały ustala kompetencje Sekretarza i Skarbnika na 

aktualną kadencję. 

5. Występuje do Dyrekcji, Rady Pedagogicznej (RP), lub RR z wnioskami 

i opiniami dotyczącymi spraw Uczniów i życia Szkoły. 

6. W zebraniach RP, z wyłączeniem zebrań tajnych, oraz zebraniach RR, 

ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Prezydium. 

7. Sekretarz jest odpowiedzialny za spisywanie protokołów z posiedzeń 

Parlamentu. 

 

 

Art. 4 

Zadania Parlamentu 

 

1. Ma inicjatywę ustawodawczą. 

2. Wprowadza ewentualne poprawki do projektów. 

3. Głosuje nad projektami przedstawionymi na posiedzeniach. 

4. Koordynuje i nadzoruje prace poszczególnych Komisji, oraz przyjmuje 

od Przewodniczącego Komisji sprawozdania z jej pracy. 

5. Na wolny wniosek odwołuje Przewodniczącego Komisji. 

6. Koordynuje organizację działalności oświatowej, kulturowej, 

sportowej, rozrywkowej i turystycznej. 



7. Ma za zadanie pobudzać zbiorową aktywność uczniów. 

8. Współdziała w organizacji uroczystości szkolnych. 

9. Zbiera się w celu omówienia aktualnych spraw z życia Szkoły oraz 

dyskutuje nad propozycjami i problemami jej Uczniów. 

10.  Przekazuje za pośrednictwem Prezydium opinie i wnioski do Dyrekcji, 

RP, lub RR. 

11.  Wystosowuje podanie do Przewodniczącego o uchwalenie zmian w 

niniejszym regulaminie, lub o uchwalenie nowego regulaminu. 

12.  Przygotowuje harmonogram pracy Parlamentu Uczniowskiego na 

bieżącą kadencję. 

13.  Consensusem może zdecydować o zmianach w składzie Prezydium, 

przy obecności delegatów wszystkich Klas. 

 

 

Art. 5 

Zadania Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Zwołuje nadzwyczajne posiedzenia Parlamentu. 

2. Jest przedstawicielem Prezydium i Parlamentu wobec Dyrekcji, RP 

oraz RR. 

3. Prowadzi rozmowy z Dyrekcją, RP, lub RR w przypadku kwestii 

spornych między wyżej wymienionymi a Samorządem. 

4. Prowadzi posiedzenia Parlamentu bądź wyznacza osobę prowadzącą. 

5. Ma głos decydujący w kwestiach spornych nierozstrzygalnych poprzez 

głosowanie Parlamentu lub Prezydium. 

6. Kieruje pracą Prezydium i Parlamentu. 

7. Reguluje działania Prezydium nie objęte niniejszym regulaminem. 

 

 

Art. 6 

Zadania Opiekuna Samorządu 

 

1. Jest pośrednikiem między Dyrekcją i RP, a Samorządem. 

2. Obserwuje i wspiera działanie Samorządu: 

a) ma jeden głos podczas głosowań w trakcie posiedzeń Parlamentu 

Uczniowskiego. 

b) wspiera inicjatywy podejmowane przez Parlament i pomaga je 

przedstawić Dyrekcji, RP i RR. 

c) opiniuje propozycje przedstawione przez Uczniów podczas posiedzeń 

Parlamentu 

3. Ma możliwość zwoływania posiedzeń Parlamentu. 

 

 



Art. 7 

Organizacja Pracy 

 

1. Parlament zbiera się nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

2. Treść i przebieg posiedzeń Parlamentu rejestrowana jest w postaci 

protokołów lub wniosków. 

3. W zebraniach Parlamentu może brać udział Opiekun Samorządu. 

4. Każda reprezentacja klasy ma jeden głos. 

5. W posiedzeniach Parlamentu mogą brać udział osoby niebędące 

delegatami klas (po uprzedniej zgodzie Przewodniczącego) w celu 

przedstawienia swoich propozycji i wniosków, ale bez prawa głosu. 

6. Decyzje Parlamentu podejmowane są zwykłą większością głosów przy 

obecności przynajmniej 60% reprezentacji klas z wyjątkiem sytuacji 

opisanych w art.3 ust. 3, art. 4 ust. 13, art. 8 ust. 2 oraz art. 8 ust. 3. 

7. W przypadku nieodpowiedniego lub utrudniającego prowadzenie 

posiedzenia zachowania jednego uczestnika, może on zostać usunięty 

przez Opiekuna Samorządu lub Przewodniczącego bez konieczności 

ustnego upomnienia i tym samym pozbawiony głosu podczas danego 

zebrania. 

8. W przypadku nieobecności reprezentacji danej Klasy podczas 

posiedzenia: 

a) Klasa ta traci prawo głosu podczas tego posiedzenia 

b) Przewodniczący ma prawo poinformować o tym Wychowawcę danej 

Klasy.  

9.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego funkcję pełni 

wybrany przez niego spośród Prezydium Zastępca lub inna osoba 

upoważniona. 

 

 

Art. 8 

Postanowienia Końcowe 

 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie wraz z dniem zatwierdzenia go 

przez Samorząd Uczniowski. 

2. Uchwalenie zmian w niniejszym regulaminie wymaga zgody 

Prezydium oraz większości 2/3 głosów na posiedzeniu Parlamentu przy 

obecności delegatów przynajmniej 2/3 Klas. 

3. Uchwalenie nowego regulaminu wymaga zgody Prezydium oraz 

kompromisu Parlamentu przy obecności reprezentacji wszystkich Klas. 

4. Decyzje zobowiązujące podejmowane są tylko przez Parlament, 

dlatego protokoły z posiedzeń Prezydium nie muszą być spisywane. 

5. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem regulowane są przez Statut 

Szkoły lub inne obowiązujące akty Prawne. 


