
Regulamin Samorządu Uczniowskiego IX LO 

im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku 

Samorząd Uczniowski to społeczność uczniowska reprezentująca IX 

Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku. Praca w samorządzie uczniowskim to 

przywilej i ogromny zaszczyt, ale także obowiązek. Jego członkowie, 

Przewodniczący oraz Opiekunowie reprezentują Samorząd zarówno w niej, jak 

i poza nią. Członkiem SU może być każdy uczeń IX Liceum 

Ogólnokształcącego w Gdańsku, chcący aktywnie uczestniczyć w życiu 

szkolnym.  

Zasady ogólne 

1.1) Każda osoba należąca do społeczności SU zobowiązana jest do bezwzględnego 

przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego. 

1.2) Wszyscy członkowie SU w równym stopniu powinni być odpowiedzialni za godne 

reprezentowanie szkoły, zarówno na jej terenie, jak i poza placówką. 

1.3) Na terenie szkoły należy dbać o odpowiedni poziom wypowiedzi; rozumiane jest 

to jako przestrzeganie kultury słowa — zakaz używania wulgaryzmów oraz 

obraźliwych sformułowań. 

1.4) W SU nie toleruje się żadnych form przemocy. 

1.5) Działania członków SU powinny być przemyślane, uczciwe oraz podejmowane z 

myślą o dobrze całej społeczności szkoły. 

1.6) Obecność na cotygodniowych spotkaniach SU jest obowiązkowa. 

1.7) Każdy z członków SU jest zobowiązany do przekazywania bieżących informacji 

swojej klasie. 

1.8) Działalność osób należących do SU nie powinna kolidować z ich edukacją oraz 

szkolnymi obowiązkami. 

1.9) Wszelkie zadania, które ze względu na pracę w samorządzie nie zostały 

wykonane, muszą zostać nadrobione i oddane w uzgodnionym lub jak najszybszym 

terminie nauczycielowi, a materiał z ominiętych zajęć powinien być przez ucznia 

uzupełniony. 

1.10) Członkowie SU podczas swojej działalności są zobowiązani do trzymania się 

wyznaczonych terminów. 



1.11) Członkowie SU biorą odpowiedzialność za wykonywaną przez siebie pracę. 

Jeżeli członkowi SU podlega określony zespół, jest on równie odpowiedzialny z jego 

obowiązki oraz pracę. 

1.12) Społeczność SU powinna się wzajemnie wspierać i zawsze dążyć do 

utrzymywania jak najlepszych relacji między sobą. 

Spotkania Samorządu Uczniowskiego  

2.1) Spotkania SU odbywają się regularnie (min. co  tydzień). Jeżeli jest potrzeba na 

dodatkowe obowiązkowe spotkanie, członkowie organizujący mają obowiązek 

poinformować wszystkich aktywnie działających  członków. 

2.2) Każde spotkanie SU prowadzone jest przez aktualnego przewodniczącego lub 

przewodniczących SU. 

2.3) Na obowiązkowym, regularnym  spotkaniu SU powinien znaleźć się przynajmniej 

jeden przedstawiciel z każdej klasy. 

2.4) Podczas każdego ze spotkań sekretarz lub jego zastępca będzie spisywał raport 

z odbywającego się spotkania, który zostanie dodany do ogólnej, samorządowej 

dokumentacji. 

2.5) Na spotkaniach SU wymagana jest kultura wypowiedzi, wszelkie obraźliwe bądź 

ordynarne sformułowania będą nieakceptowane i potępiane. 

2.6) Osoby reprezentujące daną klasę, po zakończeniu spotkania, zobowiązane są do 

przekazania wszelkich ustaleń i najnowszych informacji swojej klasie.  

Organizacja Samorządu Uczniowskiego  

3.1)  Co roku w powszechnych, tajnych, równych wyborach jest wyłaniany 

Przewodniczący samorządu (możliwe jest startowanie w koalicji do 3 osób), oraz 

Rzecznik Praw Ucznia. 

3.2)  Opiekun Samorządu jest wybierany przez stałych członków samorządu. 

3.3)  Przewodniczący może powoływać osoby na utworzone przez niego stanowiska.  

3.4)  Decyzje podejmowane są na forum SU, jednak to przewodniczący mają, w 

przypadku problemu z podjęciem decyzji, głos ostateczny. 

3.5)  Do obowiązków Opiekuna Samorządu zalicza się: wsparcie merytoryczne i 

organizacyjne, inspirowanie uczniów do działania oraz pośredniczenie w relacjach 

Samorządu z innymi organami szkoły. 



3.6)  Do obowiązków Przewodniczącego zalicza się: godne reprezentowanie 

społeczności szkolnej, prowadzenie i zwoływanie regularnych spotkań Samorządu, 

dbanie o dobrą atmosferę w Samorządnie oraz  w szkole, bycie pośrednikiem między 

dyrekcją i innymi organami szkolnymi a uczniami. 

3.7)  Każda osoba pełniąca funkcję w Samorządzie w skrajnych sytuacjach może 

zostać odwołana większością głosów stałych członków SU. 

3.8)  W przypadku odwołania następuje ponowne obsadzenie stanowiska w trybie 

określonym w punktach 3.1, 3.2 i 3.3. 

3.9)   Osoba odwołana z powodu niesubordynacji nie może ponownie zostać 

wybrana na dane stanowisko.  

Cele działalności Samorządu Szkolnego  

4.1)  Godne reprezentowanie społeczności szkolnej. 

4.2)  Zwiększanie aktywności uczniowskiej. 

4.3)  Realizowanie własnych pomysłów uwzględniających dobro społeczności IX LO. 

4.4)  Reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą 

rodziców i innymi organami. 

4.5)  Promowanie i rozwijanie samorządności wśród uczniów.  

Zasady korzystania z pokoju nr. 6  

5.1)  Sala nr. 6 jest przeznaczona do działań Samorządu Uczniowskiego. 

5.2)  Każdy członek Samorządu Uczniowskiego posiadający identyfikator ma prawo 

wypożyczyć klucz do sali nr 6. 

5.3)  Każdy kto korzysta z sali ma obowiązek utrzymania tam porządku, oraz dbania o 

znajdujący się tam sprzęt. 

5.4)  Gdy uczeń wyraża chęć skorzystania z sali musi zadeklarować to w dyżurce, 

gdzie wpisuje się w specjalnie do tego przeznaczony zeszyt oraz oddaje swój 

identyfikator na czas korzystania z sali. 

5.5)  W momencie zdania klucza sala musi być uprzątniętą, a każdą szkodę należy 

zgłosić na dyżurce. 

5.6)  W przypadku niezgłoszenia wyrządzonej szkody odpowiedzialność za jej 

naprawienie ponosi ostatni wpisany uczeń do zeszytu. 



 

 


