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Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne 

§1 

 

1. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku zwany dalej 

„samorządem”, działa w oparciu o art. 85 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i 

§3 ust. 26 Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku, 

oddzielnie dla II Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Nr 53 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi w Białymstoku, wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w 

Białymstoku. 

3. Funkcjonowanie samorządu szczegółowo określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w 

głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły. 

5. Działalność samorządu wspierają opiekunowie samorządu. 

6. Siedzibą samorządu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku, ul. Narewska 11, 

15-840 Białystok. 

§2 

 

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

2) „szkole”, rozumie się przez to Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku, 

3) „uczniach”, rozumie się przez to uczniów szkoły, 

4) „przedstawicielach samorządu”, rozumie się przez to uczniów wybranych w wyborach do pełnienia 

funkcji działaczy, 

5) „prezydium”, rozumie się przez to przedstawicieli samorządu wybranych do pełnienia funkcji 

przewodniczących, zastępców przewodniczących i sekretarzy, 

6) „opiekunach”, rozumie się przez to opiekunów samorządu. 

 

Rozdział II 

 

Cele i zadania organów samorządu 

§3 

 

1. Organy samorządu powołane są do reprezentowania uczniów szkoły wobec: 

1) Dyrektora Szkoły, 

2) Rady Pedagogicznej, 

3) Rady Rodziców, 

4) Kuratorium Oświaty w Białymstoku. 

1. Do zadań i kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy: 

1) opracowanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, 

2) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełnienia obowiązków szkolnych,  

3) przedstawienie dyrekcji opinii i potrzeb młodzieży,  
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4) współdziałanie z władzami szkoły w celach zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki 

oraz udzielenia pomocy materialnej młodzieży będącej w trudnej sytuacji, udzielanie pomocy w 

rehabilitacji społecznej,  

5) pomoc w organizowaniu wypoczynku i rozrywki młodzieży,  

6) współudział w rozwijaniu zainteresowań uczniów,  

7) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne,  

8) inspirowanie do prac społeczno - użytecznych na rzecz szkoły i środowiska,  

9) organizowanie pomocy koleżeńskiej,  

10) zapobieganie konfliktom między nauczycielami i uczniami oraz próba rozstrzygania sporów 

między uczniami,  

11) dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie tradycji,  

12) wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży,  

13) wydawanie gazetek szkolnych, kroniki, korzystanie z radiowęzła, organizowanie apeli,  

14) współdecydowanie o przyznawaniu młodzieży stypendiów i innych form pomocy materialnej,  

15) zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród,  

16) udzielanie poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzenia kary,  

17) udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców z głosem doradczym w sprawach 

wychowawczych i opiekuńczych,  

18) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły w sprawie powołania danego nauczyciela na opiekuna 

samorządu,  

19) dysponowanie funduszami samorządu w porozumieniu z opiekunami. 

 

Rozdział III 

 

Organy Samorządu Uczniowskiego 

§4 

 

1. Organami samorządu są: 

1) samorządy oddziałowe, 

2) przedstawiciele samorządu, 

3) prezydium samorządu, 

4) przewodniczący prezydium, 

5) komisje stałe i doraźne. 

2. Kadencja organów samorządowych trwa jeden rok. 

 

 

Samorząd oddziałowy 

§5 

 

1. Samorząd oddziałowy składa się z: 

1) gospodarza klasy, 

2) zastępcy gospodarza klasy, 

3) skarbnika, 
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4) łącznika z biblioteką. 

2. Wybory do samorządów oddziałowych odbywają się w pierwszym tygodniu nauki każdego nowego 

roku szkolnego w każdej klasie osobno. 

3. Gospodarza klasy wybiera się w następującym trybie: 

1) uczniowie klasy przedstawiają co najmniej dwie kandydatury, 

2) głosowanie odbywa się w trybie jawnym, wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy wszystkich uczniów danej klasy. 

4. W tym samym trybie wybiera się osoby do pełnienia funkcji wymienionych  w ust. 1 pkt 2, 3, 4. 

5. Samorząd oddziałowy reprezentuje ogół uczniów klasy w zakresie wszystkich spraw należących do 

właściwości samorządu. 

6. Członkowie samorządu oddziałowego mają obowiązek ścisłej współpracy  

z przedstawicielami samorządu i prezydium. 

 

Przedstawiciele samorządu 

§6 

 

1. Przedstawiciele samorządu to wszystkie samorządy oddziałowe szkoły. 

2. Do kompetencji przedstawicieli samorządu należy: 

1) uchwalenie zmian w regulaminie wynikających z potrzeby dostosowania go do aktualnych 

przepisów prawnych, 

2) uchwalenie głównych elementów programu działania samorządu, 

3) przydział i nadzorowanie wykonania zadań poszczególnym klasom, 

4) przyjmowanie półrocznych sprawozdań prezydium, 

5) powołanie spośród przedstawicieli samorządu komisji stałych i doraźnych. 

3. Przedstawiciele samorządu podejmują uchwały zwykłą większością głosów po zasięgnięciu opinii 

samorządów oddziałowych. 

4. Posiedzenia przedstawicieli samorządu odbywają się co najmniej trzy razy w roku szkolnym (na 

początku roku szkolnego – w październiku, w lutym i w czerwcu). 

5. Posiedzenia przedstawicieli samorządu zwołuje i prowadzi przewodniczący lub osoba przez niego 

wyznaczona. 

6. Posiedzenia przedstawicieli samorządu są protokołowane. 

7. O terminie, miejscu i przewidywanym porządku obrad społeczność szkolna informowana jest z 

minimum trzydniowym wyprzedzeniem przez pisemne ogłoszenie umieszczone na tablicy 

informacyjnej oraz w formie ustnych komunikatów ogłaszanych w klasach. 

8. W związku z poświadczonym przez przewodniczącego i opiekuna wypełnianiem swoich funkcji 

przedstawicielom samorządu przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności na lekcjach (nie 

więcej niż jeden dzień w miesiącu) po uprzednim uzgodnieniu z opiekunem i wychowawcą. 

9. Przedstawiciele samorządu działają za pośrednictwem: 

1) prezydium, 

2) przewodniczącego prezydium. 

 

Prezydium 

§7 



5 

 

 

1. Prezydium składa się z: 

1) dwóch przewodniczących – przewodniczący samorządu LO i przewodniczący samorządu SP, 

2) dwóch wiceprzewodniczących – wiceprzewodniczący samorządu LO i wiceprzewodniczący 

samorządu SP, 

3) sekretarza – jednego dla samorządu LO i SP, 

4) skarbnika – jednego dla samorządu LO i SP, 

5) delegata do Młodzieżowej Rady Miasta, 

6) od 6 do 10 członków – szefów komisji stałych i doraźnych. 

 

2. Pomocnicze funkcje robocze pełnią: 

1) osoba odpowiedzialna za radiowęzeł, 

2) przedstawiciel telewizji szkolnej,  

3) administrator profilu samorządu na portalach społecznościowych, 

4) inne osoby będące członkami komisji stałych i doraźnych, powołane przez przewodniczącego. 

 

§8 

 

1. Prezydium kieruje bieżącą pracą samorządu. 

2. Prezydium spotyka się nie rzadziej niż raz na miesiąc. Zebranie zwołuje i prowadzi przewodniczący, 

bądź osoba przez niego wyznaczona. 

3. Prezydium na pierwszym posiedzeniu ustala podział obowiązków oraz szczegółowo zapoznaje się ze 

Statutem Szkoły i regulaminem, po czym przedstawia podjęte uchwały radzie. 

4. Prezydium prowadzi protokoły ze wszystkich oficjalnych spotkań oraz dokumentację 

przedstawiającą pracę samorządu. 

5. Dokumentację podpisują przewodniczący samorządu LO i SP lub, podczas ich nieobecności, 

wiceprzewodniczący. 

6. Prezydium jest zobowiązane dbać o prawa uczniów zagwarantowane w Statucie Szkoły  

i regulaminie. 

7. Prezydium ma obowiązek składać ogółowi młodzieży sprawozdanie ze zrealizowanych działań oraz 

postulatów uczniów, dwa razy w roku – po każdym semestrze. 

8. Prezydium powinno organizować co najmniej raz w semestrze zebranie otwarte dla wszystkich 

uczniów szkoły zainteresowanych działalnością przedstawicieli samorządu (zebranie takie nie może 

odbywać się w czasie lekcji). 

9. W terminie trzech tygodni od wyborów, prezydium zobowiązane jest do przedstawienia dyrektorowi 

i uczniom programu działalności na jego kadencję. 

10. Prezydium komunikuje się ze społecznością uczniowską za pośrednictwem tablicy informacyjnej, 

skrzynki samorządowej, strony internetowej, poczty elektronicznej czy z użyciem narzędzi do 

komunikacji online.  
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Przewodniczący i wiceprzewodniczący 

§9 

 

1. Do zadań i kompetencji przewodniczących samorządu LO i SP należy: 

1) koordynowanie prac samorządu, 

2) kontrolowanie działalności wszystkich członków prezydium, 

3) powołanie osób pełniących funkcje określone w §7, ust.1, pkt 3,4,5,6, 

4) wyznaczanie, na prośbę członków prezydium i przedstawicieli samorządu, osób odpowiedzialnych za 

realizację konkretnych zadań. 

5) reprezentowanie społeczności uczniowskiej w kontaktach z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i radą 

rodziców, a także z innymi instytucjami oświatowymi, 

6) uczestniczenie, za zgodą dyrektora szkoły, w zebraniach rady pedagogicznej, na których poruszane są 

sprawy samorządu, 

7) podejmowanie mediacji, uczestniczenie w rozwiązywaniu sporów i konfliktów, 

8) współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów dotyczących młodzieży, 

9) umożliwianie realizacji inicjatyw uczniowskich, 

10) wnioskowanie do dyrektora szkoły o przyznanie nagród i kar dla uczniów, 

11) przyznawanie pochwał, nagród i kar dla uczniów. 

 

2.    Kadencja przewodniczącego trwa jeden rok. 

3. Przewodniczący może zakończyć kadencję przed upływem terminu w przypadku: 

1) własnej rezygnacji, 

2) wotum nieufności przedstawicieli samorządu - wymaga większości głosów 2/3 przy obecności więcej niż 

połowy uprawnionych do głosowania, 

3) odwołania przez dyrektora szkoły na wniosek opiekuna lub w wyniku rażącego naruszenia dyscypliny, 

potwierdzonego naganą dyrektora szkoły. 

4. Przewodniczący może odwołać osobę z pełnienia danej funkcji w przypadku: 

1) rażącego naruszenia dyscypliny, 

2) braku współpracy z przedstawicielami samorządu i pozostałymi członkami prezydium, 

3) braku usprawiedliwienia (dostarczonego w terminie 1 tygodnia od dnia zebrania) nieobecności na 

posiedzeniu przedstawicieli samorządu, bądź innym, na którym wymaga się obecności danej osoby. 

 

§10 

 

1.  Do kompetencji wiceprzewodniczących samorządu LO i SP należy wypełnianie obowiązków 

przewodniczących podczas ich nieobecności oraz koordynacja wszystkich zadań samorządu.  
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Pozostałe organy samorządu 

 

§11 

 

1. Do kompetencji sekretarza należy: 

1) protokołowanie posiedzeń przedstawicieli samorządu i prezydium oraz zebrań samorządu, jego 

korespondencję i archiwum, 

2) ustalanie terminów posiedzeń i informowanie o nich. 

 

2. Do kompetencji skarbnika należy: 

1) prowadzenie księgi rozliczenia finansowego samorządu, 

2) zdawanie sprawozdania finansowego jako załącznik do sprawozdania z działalności samorządu.   

 

3. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

1) regulamin, 

2) sprawozdanie z działalności,  

3) protokoły komisji wyborczej wraz z zabezpieczonymi kartami wyborczymi (przechowywane są przez czas 

trwania kadencji, której dotyczą). 

 

§12 

 

1. Dla realizacji swoich zadań, przedstawiciele samorządu mogą powołać komisje, a prezydium 

sekcje. 

2. Powołane komisje, sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok) lub doraźny 

(czasowe).  

3. Przy powoływaniu komisji, sekcji, organ powołujący powinien określić: 

1) nazwę komisji, sekcji, 

2) zakres działalności i kompetencje, 

3) okres jej działalności, 

4) wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego przed przedstawicielami samorządu, prezydium i 

przewodniczącym. 

 

Rozdział IV 

Sposób przeprowadzania wyborów na członków prezydium 

 

§13 

Wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego 

 

1. Przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego SU w II LO wybiera społeczność uczniowska  

II LO, zaś przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego SU w SP 53 wybiera społeczność uczniowska 

SP 53. 

2. Procedury wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego SU zarówno w II LO,  

jak i SP 53 są takie same. 
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3. Kandydatami na przewodniczących oraz wiceprzewodniczących SU mogą być wszyscy uczniowie II LO 

i SP 53, którzy spełniają następujące warunki:  

1) osiągają dobre wyniki w nauce - średnia ocen z ubiegłego roku szkolnego co najmniej 4,75.  

2) mają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,  

3) cieszą się dobrą opinią wśród kolegów i nauczycieli. 

4. Kandydaci na przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego SU tworzą komitet wyborczy, 

zarejestrowany pod nazwą. 

5. Każdy komitet wyborczy chcący wziąć udział w wyborach musi przedstawić opiekunom  

SU w terminie określonym w kalendarzu szkolnym:  

1) kartę zgłoszenia komitetu 

• imiona i nazwiska kandydatów na stanowiska 

• klasę  

• średnią ocen z ubiegłego roku szkolnego,  

• ocenę zachowania z ubiegłego roku, 

• listę co najmniej 40 (łącznie)  osób (uczniów II LO / SP 53) popierających kandydata,  

• opinię wychowawcy klasy. 

2) listę osób popierających komitet musi zawierać imię i nazwisko, klasę i własnoręczny podpis ucznia 

popierającego komitet wyborczy,  

Wzory wymaganych dokumentów stanowią załączniki do regulaminu. 

6. Uczeń może złożyć tylko jeden podpis na jednej liście, tzn. może popierać tylko jeden kandydata. 

7. Kampania wyborcza odbywa się w I semestrze roku szkolnego zgodnie z kalendarzem szkolnym. 

8. Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą tylko na terenie szkoły i tylko podczas przerw.  

9. Komisję wyborczą stanowi ustępujące prezydium SU. 

10. Komisja wyborcza czuwa nad poprawnym przebiegiem wyborów i kampanii. 

11. Komisja wyborcza stwierdza ważność wyborów. 

12. Wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczącego SU są tajne, równe, bezpośrednie  

i powszechne. 

13. Wybory odbywają się po kampanii wyborczej w wyznaczonym dniu zgodnie z kalendarzem szkolnym 

na dany rok szkolny.  

14. Szczegółowy regulamin oddawania głosów:  

1) Uczeń oddaje swój głos tylko na jednego kandydata przez postawienie znaku „x” przy jego 

nazwisku.  

2) Komisja wyborcza zlicza głosy i ogłasza wyniki w ciągu pięciu dni roboczych  

po zakończeniu wyborów. 

15. Wybory wygrywa kandydat, który otrzymał bezwzględną większość głosów. 

16. Aby wybory były ważne, musi w nich wziąć udział co najmniej 2/3 ogólnej liczby uczniów  

II LO i SP 53. 

17. W przypadku startu jednego komitetu przeprowadza się wybory w których uczniowie wypowiadają 

się “TAK” lub “NIE” na temat tego komitetu. Wybory uznaje  

się za rozstrzygnięte , gdy liczba głosów “TAK” przewyższa liczbę głosów “NIE” 

18. W przypadku nieuzyskania przez któregoś z kandydatów ponad 50% głosów, przeprowadza się II turę, 

w której biorą udział dwaj kandydaci z największą liczbą głosów. 

19. W dniu ogłoszenia wyników wyborów, przewodniczący oraz wiceprzewodniczący składają przysięgę: 

"Przysięgam (lub ślubuję) uroczyście urząd Przewodniczącego (Wiceprzewodniczącego) Samorządu 
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Uczniowskiego wiernie sprawować oraz Statutu Szkolnego dochować, strzec i bronić ze wszystkich 

swych sił". 

Pozostali członkowie prezydium 

 

20. W ciągu pięciu dni roboczych po zaprzysiężeniu, przewodniczący SU LO i SP wybierają oraz ogłaszają 

społeczności szkolnej pozostałych członków prezydium.  

21. Wymagania na członków prezydium są takie same jak dla przewodniczącego oraz 

wiceprzewodniczącego z wyjątkiem wymogu 40 podpisów.  

 

 Sytuacje kryzysowe 

22. W przypadku: 

1) niezgłoszenia się żadnego komitetu do wyborów, 

2) nierozstrzygnięcia wyborów, 

3) rezygnacji przewodniczącego i/lub wiceprzewodniczącego, 

nowi przewodniczący i/lub wiceprzewodniczący są wybierani przez Zgromadzenie Klas. 

23. W przypadku rezygnacji przewodniczącego, urząd ten obejmuje dotychczasowy wiceprzewodniczący 

oraz przedstawia Zgromadzeniu Klas kandydata na nowego wiceprzewodniczącego. 

24. W przypadku rezygnacji wiceprzewodniczącego, przewodniczący  przedstawia Zgromadzeniu Klas 

kandydata na wiceprzewodniczącego. 

25. W skład Zgromadzenia Klas wchodzą trzyosobowe delegacje klas II LO/ SP  53  

z przewodniczącym samorządu klasowego na czele. 

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

§14 

1. Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany: 

1) we wszystkich klasach 

2) w czasie pierwszego posiedzenia przedstawicieli samorządu w danym roku szkolnym. 

2. Regulamin jest dostępny (w czytelni i na tablicy ogłoszeń w szkole) wszystkim uczniom szkoły. 

3. Wnioski dotyczące poprawek do regulaminu mogą być zgłaszane przez przewodniczącego 

prezydium, przedstawicieli samorządu lub uczniów. 

4. Zgłaszane poprawki są głosowane na specjalnie zwołanym posiedzeniu przedstawicieli samorządu. 

5. Zmiany w regulaminie są uchwalane przez przedstawicieli samorządu w obecności co najmniej 2/3 

wszystkich członków. 

 

§15 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
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Załącznik 1  

KARTA ZGŁOSZENIA KOMITETU 

 

W RAMACH WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

II LO / SP 53 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI* W BIAŁYMSTOKU 

 

Nazwa Komitetu  

Imię i nazwisko Kandydata 1  

Klasa  

Średnia ocen z ubiegłego 

roku szkolnego 
 

Ocena z zachowania  

Opinia wychowawcy klasy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis wychowawcy klasy  

Imię i nazwisko Kandydata 2 
 

Klasa 
 

Średnia ocen z ubiegłego 

roku szkolnego 

 

Ocena z zachowania 
 

Opinia wychowawcy klasy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis wychowawcy klasy 
 

 

* właściwe podkreślić 
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Załącznik 2  

 

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH KANDYDATA 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

 

 


