
                       R E G U L A M I N 
           działania samorządu uczniowskiego I LO im. M. Kromera  

           w Gorlicach oraz wyboru jego przedstawicieli  i  opiekuna. 

 

1. Rada Samorządu ma prawo powołać następujące komisje:  
1) artystyczno-dekoracyjną (zapewnienie oprawy artystycznej i 

scenograficznej imprez organizowanych przez samorząd, 
odpowiedzialność za gazetkę ścienną samorządu), 

2) kulturalną (przygotowanie imprez kulturalnych, konkursów, 
spotkań, przedstawień), 

3)  prawno – konsultacyjną ( zbieranie wniosków, opinii i uwag 
uczniów, kontakty z rzecznikiem praw ucznia, szybkie 
podejmowanie decyzji w sprawach bieżących), istnieje możliwość 
poszerzenia kompetencji bieżących komisji. 

4) inne w razie występujących potrzeb. 
2. Zebrania rady samorządu odbywają się po lekcjach. W wypadku 

wyniknięcia pilnych spraw i w celach informacyjnych mogą one 
odbywać się na dużej przerwie. 

3. Kadencja rady samorządu i rady szkoły trwa jeden rok. 
 

4. Wybory przedstawicieli Rady Samorządu Uczniowskiego. 
1) Bierne  prawo wyborcze posiadają uczniowie klas I-II. 
2) Czynne prawo wyborcze przysługuje uczniom wszystkich klas 

oraz nauczycielom. 
3) Wyboru członków Rady Samorządu dokonuje się w następującym 

trybie: 
a) Każda spośród klas I-II zgłasza co najmniej jednego kandydata 

na dwa tygodnie przed wyborami (maksymalnie można zgłosić 
dwóch kandydatów z każdej klasy), 

b) Z chwilą zebrania listy wszystkich kandydatur przez 
przewodniczącego Rady Samorządu rozpoczyna się kampania 
wyborcza, którą organizują sztaby popierające danego 
kandydata, 



c) Kampania może być prowadzona za pomocą wszelkich 
dostępnych środków, pod warunkiem że nie narusza  zasad 
kultury i nie przynosi trwałych uszkodzeń budynku szkoły. 
Sztaby wyborcze są zobowiązane do usunięcia śladów 
kampanii wyborczej najpóźniej trzy dni po wyborach, 

d) Ustępująca Rada Samorządu wyznacza członków komisji 
wyborczej spośród uczniów klas trzecich, 

e) Wybory odbywają się co roku, w dniu ustalonym przez 
ustępującą Radę Samorządu, w nieprzekraczalnym terminie do 
15 października, 

f) Wybory są powszechne, tajne, równe,  
g) Każdy uprawniony ma jeden głos. Komisja wyborcza 

przygotowuje karty do głosowania, na których umieszczone są 
nazwiska wszystkich kandydatów. Wybór polega na postawieniu 
znaku X przy nazwiskach,  nie więcej niż dwóch kandydatów, 
przy czym nie mogą oni być uczniami tej samej klasy. W 
wypadku nie zachowania tych zasad głos jest nieważny,  

h) Urna wyborcza umieszczona jest w jednym, z centralnych 
miejsc szkoły, możliwość noszenia urny po klasach jest 
wykluczona. 

i) Komisja wyborcza oblicza wyniki, sumując liczbę głosów ważnie 
oddanych na każdego z kandydatów i w następnym dniu po 
wyborach publikuje listę z wynikami, 

j) Nowo wybranymi przedstawicielami samorządu jest dziesięciu 
uczniów, którzy w wyborach  otrzymali odpowiednio największą 
liczbę głosów ważnych. Tylko w wypadku gdy z powodu równej 
liczby uzyskanych głosów nie można ustalić listy dziesięciu 
uczniów wybranych w skład nowej Rady Samorządu, według 
reguł wskazanych wyżej, powtórzeniu ulega głosowanie 
pomiędzy kandydatami, którzy  uzyskali taką samą liczbę 
głosów.  

k) Nowo wybrani przedstawiciele wybierają spośród  siebie: 
przewodniczącego samorządu, jego zastępców, skarbnika, 
sekretarza i członków komisji samorządowych 
odpowiedzialnych za poszczególne kierunki działań samorządu.  

l) Przekazanie władzy odbywa się z chwilą ukonstytuowania się 
nowego samorządu, 

5. Tryb wyboru opiekuna samorządu uczniowskiego 
1) Określa się dwuetapowy tryb wyboru opiekuna samorządu: 
a) w pierwszym etapie klasy zgłaszają kandydatury na opiekuna 

samorządu uczniowskiego, spośród członków rady 



pedagogicznej, którzy wyrazili na to zgodę. Następnie na 
zebraniu przedstawicieli samorządu uczniowskiego zostaje 
ustalona  spośród  wszystkich zgłoszonych kandydatów lista nie 
więcej niż pięciu takich kandydatów, którzy uzyskali w kolejności 
najwięcej głosów poparcia klas zgłaszających kandydatury oraz 
ustala liczbę wybieranych opiekunów samorządu. 

b)  w drugim etapie w wyborach równych, tajnych i powszechnych, 
prowadzonych wraz z wyborami Rady Samorządu 
Uczniowskiego, uczniowie wybierają opiekuna bądź opiekunów 
samorządu uczniowskiego, zgodnie z wcześniej ustaloną liczbą. 
Nad prawidłowością przebiegu wyborów czuwa komisja 
wskazana przez samorząd do wyboru Rady Samorządu. Do 
przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników stosuje 
się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu dotyczące 
głosowania na przedstawicieli samorządu uczniowskiego, przy 
czym dla ważności głosu znak może być postawiony przy takiej 
liczbie nazwisk kandydatów, która nie przekracza ustalonej 
liczby opiekunów. Jeśli ustalono jednego opiekuna samorządu, 
to dla ważności głosu należy postawić znak X wyłącznie przy 
nazwisku jednego kandydata, jeśli natomiast ustalono większą 
liczbę opiekunów znak X można  postawić przy nazwiskach co 
najwyżej tylu kandydatów ilu ustalono opiekunów.  

2) W wyniku wyborów wyłania się opiekuna lub opiekunów 
samorządu uczniowskiego. Jeśli ustalona liczba wybieranych 
opiekunów jest większa od jednego, opiekunami zostają 
kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów.  

6. Tryb wyboru członków Rady Szkoły. 
1) Członków Rady Szkoły spośród uczniów wybiera się w razie 

upływu kadencji, złożonej rezygnacji lub skrócenia kadencji całej 
Rady i ponownego jej wyboru. 

2) Wybory są prowadzone łącznie z wyborami członków Rady 
Samorządu Uczniowskiego i według zasad przewidzianych w 
niniejszym regulaminie dla kampanii wyborczej i głosowania na 
członków Rady Samorządu uczniowskiego. 

3) Kandydaci do Rady Szkoły są umieszczani na kartach do 
głosowania osobno i oznaczonych, że wybory dotyczą Rady 
Szkoły. Przy czym może to być jedna łączna karta zawierająca 
osobno nazwiska kandydatów do Rady Samorządu 
Uczniowskiego i kandydatów do Rady Szkoły. 

4) Kandydowanie do Rady Samorządu Uczniowskiego nie 
wyklucza kandydowania do Rady Szkoły.    



5) w wyborach równych, tajnych bezpośrednich i powszechnych, 
prowadzonych wraz z wyborami Rady Samorządu 
Uczniowskiego, uczniowie wybierają spośród siebie trzech 
członków Rady Szkoły. Nad prawidłowością przebiegu wyborów 
czuwa komisja wskazana przez samorząd do wyboru Rady 
Samorządu. Dla ważności głosu znak X może być postawiony 
przy nie więcej niż trzech nazwiskach kandydatów. 

6) Wyniki wyborów do Rady Szkoły są ogłaszane łącznie z 
wynikami wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego. 


