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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego 

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. 

§2 

Statut Samorządu Uczniowskiego określa zasady, organizację i tryb działania Samorządu 

Uczniowskiego, w tym jego organów, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje.  

§3 

Statut Samorządu Uczniowskiego stanowi integralną część Statutu VI Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. 

§4 

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należą w szczególności: 

1) reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły; 

2) czuwanie nad przestrzeganiem i obroną praw uczniowskich oraz wypełnianiem przez 

uczniów ich obowiązków; 

3) uczestnictwo w życiu szkoły poprzez współpracę z jej organami; 

4) kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły; 

5) inicjowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej dla ogółu uczniów; 

6) redagowanie informacji związanych z życiem szkoły, przekazywanych  

za pośrednictwem gazetki uczniowskiej, Internetu oraz innych form komunikacji; 

7) prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego; 

8) promocja szkoły w formach uzgodnionych z Dyrekcją szkoły; 

9) czynny udział w organizacji uroczystości szkolnych; 

10) utrzymywanie współpracy ze społecznością lokalną; 

11) utrzymywanie współpracy z Parlamentem Młodzieży Miasta Radomia; 

§5 

1. Samorząd Uczniowski wykonuje swoje uprawnienia poprzez organy statutowe. 

2. Działalność organów Samorządu Uczniowskiego ograniczona jest przepisami prawa 

polskiego, Statutem Szkoły oraz Statutem Samorządu Uczniowskiego. 

3. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1) Rada Uczniów; 

2) Prezydent Samorządu Uczniowskiego; 
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3) Prezydium Samorządu Uczniowskiego; 

4) Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. 

Rozdział II 

Rada Uczniów 

§6 

Rada Uczniów jest organem stanowiącym Samorządu Uczniowskiego. 

§7 

W skład Rady Uczniów wchodzą przewodniczący samorządów klasowych. 

§8 

1. Rada Uczniów spotyka się na zebraniach, zwoływanych przez Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego. 

2. Zebraniom Rady Uczniów przewodniczy Prezydent Samorządu Uczniowskiego.  

3. Członkowie Rady Uczniów mają obowiązek uczestniczyć w każdym zebraniu zwołanym 

przez Prezydium Samorządu Uczniowskiego. 

4. W zebraniach uczestniczą ponadto członkowie Prezydium Samorządu Uczniowskiego oraz 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. 

5. Sprawozdania z przebiegu zebrań Rady Uczniów sporządza wyznaczony członek Prezydium 

Samorządu Uczniowskiego. 

§9 

1. Każdemu członkowi Rady Uczniów przysługuje jeden głos. 

2. W przypadku, gdy przewodniczący klasy nie bierze udziału w zebraniu, prawo głosu 

przechodzi na innego, obecnego na zebraniu członka samorządu klasowego. 

§10 

1. Prawo zgłaszania projektów uchwał przysługuje wszystkim członkom Rady Uczniów, 

Prezydentowi Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekunom Samorządu Uczniowskiego. 

2. Rada Uczniów przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy członków Rady Uczniów. 

3. Uchwały podjęte przez Radę Uczniów wchodzą w życie po uprzednim sprawdzeniu ich 

zgodności z obowiązującymi przepisami przez Opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

i Dyrektora Szkoły. 

§11 

Członkowie Rady Uczniów informują Prezydium Samorządu Uczniowskiego o wszystkich 

bieżących problemach dotyczących klasy lub szkoły.  
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Rozdział III 

Prezydent Samorządu Uczniowskiego 

§12 

Prezydent Samorządu Uczniowskiego jest najwyższym przedstawicielem Samorządu 

Uczniowskiego. 

§13 

Do obowiązków Prezydenta Samorządu Uczniowskiego należą przede wszystkim: 

1) reprezentowanie szkoły na zewnątrz w charakterze przedstawiciela całej społeczności 

uczniowskiej; 

2) utrzymywanie współpracy z organami Szkoły; 

3) powoływanie i odwoływanie członków Prezydium Samorządu Uczniowskiego; 

4) bieżąca koordynacja i kontrola prac Prezydium Samorządu Uczniowskiego; 

5) zwoływanie zebrań Rady Uczniów oraz zebrań Prezydium Samorządu Uczniowskiego; 

6) przygotowywanie pisemnego sprawozdania śródrocznego i końcoworocznego z pracy 

Samorządu Uczniowskiego; 

7) nadzorowanie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego; 

8) przygotowywanie szczegółowego planu pracy Samorządu Uczniowskiego; 

9) czuwanie nad przestrzeganiem ładu i porządku w pomieszczeniu Samorządu 

Uczniowskiego; 

10) udział we wszystkich imprezach i uroczystościach szkolnych; 

11) wygłaszanie przemówień okolicznościowych; 

12) współudział w prowadzeniu uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. 

§14 

1. Prezydent Samorządu wybierany jest przez ogół uczniów w wyborach powszechnych, 

równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. 

2. Prezydent Samorządu jest wybierany na roczną kadencję.  

3. Na Prezydenta Samorządu może zostać wybrany uczeń klasy pierwszej lub drugiej liceum. 

4. Na Prezydenta Samorządu wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę 

ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości 

przeprowadza się ponowne głosowanie. 

5. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy 

w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów.  
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6. Na Prezydenta Samorządu Uczniowskiego wybrany zostaje kandydat, który w ponownym 

głosowaniu otrzymał więcej głosów. 

7. Szczegółowe zasady, tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz 

kalendarz wyborczy określi odrębna uchwała Rady Uczniów. 

§15 

1. Prezydent Samorządu Uczniowskiego może z uzasadnionych przyczyn podać się do dymisji. 

2. Prezydent Samorządu Uczniowskiego może zostać odwołany przez Radę Uczniów 

większością 4/5 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. 

3. Na wniosek Opiekuna Samorządu Prezydent Samorządu Uczniowskiego może zostać 

pozbawiony funkcji, wówczas, gdy dojdzie ze strony Prezydenta do rażącego naruszenia 

Statutu Szkoły lub Statutu Samorządu Uczniowskiego. 

§16 

W przypadkach określonych w §15 obowiązki Prezydenta Samorządu Uczniowskiego, do 

końca kadencji, sprawuje Zastępca Prezydenta. 

Rozdział IV 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

§17 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego jest kolegialnym organem wykonawczym Samorządu 

Uczniowskiego. 

§18 

Pracom Prezydium przewodniczy Prezydent Samorządu Uczniowskiego.  

§19 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

1) Prezydent Samorządu Uczniowskiego; 

2) Zastępca Prezydenta Samorządu Uczniowskiego; 

3) Minister Finansów; 

4) Minister Kultury; 

5) Minister Sportu; 

6) Minister ds. Kontaktu z Gronem Pedagogicznym; 

7) Minister ds. Promocji; 

8) Sekretarz Samorządu Uczniowskiego; 

9) Rzecznik Praw Ucznia. 
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§20 

1. Prezydent Samorządu Uczniowskiego powołuje i odwołuje członków Prezydium 

wymienionych w §19 pkt 2-9 spośród uczniów klas pierwszych i drugich liceum. 

2. Prezydent Samorządu Uczniowskiego spośród uczniów jednej klasy może powołać  

do Prezydium nie więcej niż dwie osoby. 

3. Uczeń powołany do Prezydium może pełnić jednocześnie tylko jedną funkcję spośród 

wymienionych w §19. 

§21 

Członkowie Prezydium mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach zwoływanych przez 

Prezydenta Samorządu Uczniowskiego lub Opiekunów Samorządu Uczniowskiego. 

§22 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów. 

§23 

1. Szczegółowy plan pracy Prezydium Samorządu Uczniowskiego, podział obowiązków 

między jego członkami, a w szczególności tryb realizacji zadań określonych w §4 ustala 

każdego roku Prezydent Samorządu Uczniowskiego w ciągu 7 dni od złożenia uroczystego 

zaprzysiężenia.  

2. Plan pracy ustalony przez Prezydenta Samorządu Uczniowskiego, po zatwierdzeniu przez 

Opiekuna Samorządu Uczniowskiego, jest bezwzględnie wiążący dla członków Prezydium. 

§24 

Kadencja Prezydium Samorządu Uczniowskiego trwa od momentu złożenia przez Prezydenta 

uroczystej przysięgi do chwili przekazania funkcji nowo wybranemu Samorządowi. 

§25 

1. Prezydium Samorządu Uczniowskiego dysponuje pomieszczeniem, które służy bieżącej 

pracy organu.  

2. Zasady obowiązujące w pomieszczeniu Samorządu Uczniowskiego określa odrębny 

regulamin. 

Rozdział V 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 

§26 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego sprawują opiekę wychowawczą, opiekuńczą  

oraz dydaktyczną nad Prezydium Samorządu Uczniowskiego oraz Radą Uczniów. 
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§27 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego wybierani są na zasadach określanych każdego roku 

przez Prezydium Samorządu Uczniowskiego. 

§28 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego może zostać nauczyciel VI Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, o 

co najmniej rocznym stażu w Szkole, posiadający stopień co najmniej nauczyciela 

kontraktowego. 

§29 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego mają głos decyzyjny w sprawach Samorządu 

nieuregulowanych w Statucie. 

§30 

Do kompetencji Opiekuna Samorządu Uczniowskiego należą przede wszystkim: 

1) udział w pracach Prezydium Samorządu Uczniowskiego; 

2) zwoływanie zebrań Rady Uczniów; 

3) zwoływanie zebrań Prezydium Samorządu Uczniowskiego; 

4) koordynacja wyborów Prezydenta Samorządu Uczniowskiego; 

5) opiniowanie uchwał Rady Uczniów; 

6) opiniowanie projektów zmian Statutu Samorządu Uczniowskiego; 

7) zwalnianie, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, członków Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego lub uczniów zaangażowanych w jego pracę z obowiązkowych zajęć 

lekcyjnych; 

8) dyscyplinarne wykluczanie członków Prezydium Samorządu Uczniowskiego, którzy 

naruszyli Statut Szkoły lub Statut Samorządu Uczniowskiego.  

Rozdział VI 

Samorządy klasowe 

§31 

Samorządy klasowe są reprezentantami poszczególnych klas na forum Samorządu 

Uczniowskiego. 

§32 

Samorząd klasowy tworzą: 

1) przewodniczący klasy; 

2) zastępca przewodniczącego klasy; 
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3) skarbnik klasy. 

§33 

1. Samorząd klasowy wybierają uczniowie klasy we wrześniu każdego roku, w czasie godziny 

wychowawczej. 

2. Wybory przewodniczącego klasy, zastępcy przewodniczącego klasy oraz skarbnika klasy 

dokonywane są bezwzględną większością głosów. 

3. Wybory samorządu klasowego przeprowadza wychowawca klasy. 

§34 

Kadencja samorządu klasowego trwa jeden rok z możliwością przedłużenia lub odwołania na 

wniosek wychowawcy lub Prezydium Samorządu Uczniowskiego. 

Rozdział VII  

Fundusze Samorządu Uczniowskiego 

§35 

Samorząd Uczniowski dysponuje własnym funduszem. 

§36 

Fundusz Samorządu Uczniowskiego tworzą przede wszystkim: 

1) dobrowolne składki, zbierane corocznie od uczniów; 

2) zyski z organizowanych imprez szkolnych; 

3) dochody ze zbiórki surowców wtórnych; 

4) środki przekazane przez potencjalnych sponsorów. 

§37 

1. Składki zbierane są od uczniów przez skarbników samorządów klasowych. 

2. Wysokość składki ustala się na 4 złote. 

3. Skarbnicy samorządów klasowych przekazują zebrane składki Ministrowi Finansów 

Samorządu Uczniowskiego do końca drugiego tygodnia października. 

§38 

Minister Finansów jest bezpośrednio odpowiedzialny za fundusze Samorządu Uczniowskiego 

i prowadzi księgę rachunkową. 

Rozdział VIII 

Zmiana Statutu 

§39 

1. Projekt zmiany Statutu może przedłożyć Rada Uczniów, Prezydent Samorządu 

Uczniowskiego lub Prezydium Samorządu Uczniowskiego. 
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2. Każdy projekt musi uzyskać opinię Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

3. Opinia Opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest wiążąca dla dalszych prac nad projektem. 

§40 

1. Uchwałę o zmianie Statutu przyjmuje Rada Uczniów większością kwalifikowaną 2/3 

głosów, a zatwierdza ją Rada Pedagogiczna. 

2. Treść zatwierdzonej uchwały bezzwłocznie podaje do wiadomości ogółu uczniów Prezydent 

Samorządu Uczniowskiego. 

Rozdział IX 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§41 

W kwestiach dotyczących funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego, nieujętych  

w niniejszym Statucie, decyzje podejmuje Opiekun Samorządu Uczniowskiego.  

§42 

Traci moc Statut Samorządu Uczniowskiego z dnia 14 czerwca 2007 roku. 

§43 

Niniejszy Statut wchodzi w życie wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020. 

 


