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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO 

 
1. Samorząd jest organem reprezentacyjnym uczniów wobec grona pedagogicznego oraz 

Dyrekcji. 
 

2. W skład Samorządu wchodzą: 

 Opiekun Samorządu 

 Przewodniczący 

 Zastępca przewodniczącego 

 Skarbnik 
 

3. Każda klasa jest zobowiązana do wyznaczenia jednej osoby, która będzie jej 
reprezentantem w Samorządzie Uczniowskim. 
 

4. Członkowie Samorządu zbierają się, gdy zajdzie taka potrzeba. 
 

5. Przewodniczący Samorządu jest  zobowiązany do poinformowania członków o zebraniu 
na dzień przed ustalonym terminem. 
 

6. Samorząd Uczniowski jest odpowiedzialny za: 

 reprezentowanie uczniów Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa 
Salezjańskiego na zewnątrz, 

 organizowanie Dnia Edukacji Narodowej, 

 organizowanie życia kulturalnego, 

 pomoc przy organizowaniu rekolekcji szkolnych 

 pomoc przy organizowaniu egzaminów maturalnych 

 organizowanie zabaw szkolnych. 

 organizowanie akademii okolicznościowych 
 

7. Każdy uczeń ma prawo zgłosić swoje propozycje dotyczące organizacji imprez szkolnych 
(konkursów, zabaw, itp.) do przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego w swojej klasie. 
 

8. Wszystkie propozycje członków Samorządu przed przedstawieniem ich Dyrekcji muszą 
być zatwierdzone przez Opiekuna Samorządu. 
 

9. Samorząd na dwa tygodnie wcześniej w celu organizowania imprez szkolnych powinien 
wykonać następujące czynności: 

 powiadomić ks. Dyrektora, 

 uprzedzić panią z bufetu o planowanej imprezie, 

 pobrać z sekretariatu niezbędne druki do wypełnienia, 

 uzyskać zgodę  i podpis ks. Dyrektora, 

 zwrócić się do grona pedagogicznego o sprawowanie asystencji, 

 wypełnione i podpisane druki dostarczyć na Policję i do Straży Miejskiej 



10. Samorząd ma obowiązek poinformowania uczniów o organizacji imprez szkolnych 
przynajmniej na tydzień przed terminem ich odbycia się. 
 

11. Samorząd ma prawo do wzięcia udziału w tej części Rady Pedagogicznej, która dotyczy 
uczniów celem naświetlenia sprawy. Wniosek taki musi być zgłoszony w formie pisemnej 
do Dyrekcji najpóźniej do końca dużej przerwy w dniu, w którym odbywa się posiedzenie. 
 

12. Wszystkie zebrania Samorządu Uczniowskiego powinny być zaprotokołowane w księdze 
protokołów, którą zabezpiecza Opiekun Samorządu. 
 

13. Działania Samorządu muszą być zgodne ze Statutem szkoły oraz zatwierdzone przez jej 
Dyrektora. 
 

14. Każdy członek Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa 
Salezjańskiego  jest zobowiązany do przestrzegania powyższego regulaminu. 
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