
REGULAMIN SAMORZĄDU 
UCZNIOWSKIEGO XIV LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. 

STANISŁAWA STASZICA W 
WARSZAWIE 

 

uchwalony w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym w dniu ……….. 2019 r. na podstawie art. 85 
ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 r. poz. 996 ze zm.) i par. 15 

Statutu Szkoły z dnia 29.11.2019 r. , stanowi się, co następuje: 
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Samorząd Uczniowski 

§ 1 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Samorządzie – rozumie się przez to Samorząd Uczniowski XIV Liceum Ogólnokształcącego im.            
Stanisława Staszica w Warszawie, 

2) Szkole – rozumie się przez to XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w             
Warszawie, szkołę ponadpodstawową prowadzoną przez Miasto st. Warszawę – Dzielnicę          
Ochota, 

3) Uczniu – rozumie się przez to osobę posiadającą status ucznia Szkoły, 
4) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin, 
5) Statucie – rozumie się przez to Statut Szkoły. 

§ 2 

Samorząd Uczniowski (zwany dalej Samorządem) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.  

§ 3 

Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  

§ 4 

Organy Samorządu działają na podstawie i w granicach przepisów prawa, Statutu i Regulaminu. 

§ 5 

Przyznane przez prawo uprawnienia Samorząd wykonuje samodzielnie.  

§ 6 

Podstawowymi celami Samorządu są: 

1) ochrona i reprezentacja interesów uczniów, 
2) organizacja życia szkolnego, w szczególności w sferze kulturalnej i rozrywkowej, 
3) ochrona i promocja łączących uczniów wartości obywatelskich, społecznych, w tym tolerancji. 
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§ 7 

Organami Samorządu są: 

1) Senat, 
2) Prezydent, 
3) Rząd. 

§ 8 

W toku działalności organy Samorządu wydają pisemne akty urzędowe, takie jak postanowienia,            
uchwały, zarządzenia, oświadczenia i stanowiska. 
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Senat 

§ 9 

Senat składa się z reprezentantów wybranych w sposób demokratyczny na forum swoich klas. Senat jest               
władzą uchwałodawczą Samorządu. Wyznacza podstawowe kierunki działalności Samorządu.        
Członkowie Senatu pośredniczą w kontaktach między organami Samorządu a uczniami.  

§ 10 

1. Każda klasa ma prawo wyboru jednego reprezentanta w Senacie, dalej zwanego Senatorem.  

2. Klasa może swobodnie zmieniać swojego reprezentanta.  

3. Klasa ma prawo zrezygnować z reprezentacji w Senacie.  

4. Klasa informuje o swoich decyzjach związanych z reprezentacją w Senacie Marszałka Senatu.  

5. Prawa i obowiązki Senatora może przejąć zastępca powołany przez niego na czas określony.  

6. Marszałek Senatu może wnieść wniosek o ukaranie Senatora zgodnie z § 52 Statutu, który nagminnie                
nie pojawia się na posiedzeniach Senatu.  

7. Senator powinien stosować się do sposobu komunikacji określonego przez Marszałka. 

§ 11  

1. Senat pracuje na posiedzeniach odbywających się w auli Liceum lub innym miejscu wskazanym przez               
Marszałka.  

2. Kadencja Senatu trwa od września do czerwca danego roku szkolnego.  

3. Senat pracuje, podejmując uchwały zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy            
urzędujących Senatorów.  

4. Pierwsze posiedzenie Senatu w ramach danej kadencji zwołuje i otwiera Prezydent Samorządu, a              
prowadzi i zamyka Marszałek Senatu, wybrany przez Senat ze swego grona zwykłą większością głosów.              
Pierwsze posiedzenie Senatu w danej kadencji musi się odbyć nie później niż cztery tygodnie od               
rozpoczęcia danego roku szkolnego.  

5. Prezydium Senatu pomaga Marszałkowi w wykonywaniu obowiązków. Prezydium Senatu składa się z             
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Marszałka Senatu oraz 3 Wicemarszałków Senatu. 

6. Zebrania Senatu cyklicznie zwołuje, otwiera, prowadzi i zamyka Marszałek Senatu, zebrania            
dodatkowe zwołuje Marszałek Senatu na wniosek 3 Senatorów lub Prezydenta.  

7. Marszałek Senatu może zostać odwołany na drodze uchwały na wniosek złożony przez co najmniej 5                
Senatorów i wskazujący imiennie kandydata na Marszałka Senatu.  

8. Wniosek o podjęcie uchwały Senatu w sprawie odwołania Marszałka Senatu musi zostać poddany pod               
głosowanie w ciągu 4 dni roboczych od złożenia wniosku. W przeciwnym razie wniosek uważa się za                
przyjęty przez Senat.  

9. Powtórny wniosek o podjęcie uchwały Senatu w sprawie odwołania Marszałka Senatu może być              
zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku. 

10. Marszałek Senatu wraz z Sekretarzem sporządza protokoły z zebrań Senatu. 

11. Posiedzenia Senatu są otwarte dla uczniów Szkoły. Uczniowie niebędący Senatorami są pozbawieni             
prawa głosu w trakcie głosowań Senatu. W trakcie posiedzenia Marszałek Senatu może zaprosić każdego              
z obecnych do wyrażenia opinii na dany temat.  

12. Szczegółowe zasady działania Senatu omówione są w Regulaminie Senatu z 20 maja 2019 r. 

§ 12 

1. Uchwały Senatu są podstawą działalności organów Samorządu.  

2. Prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje Senatorom, Prezydentowi oraz grupie co najmniej 25            
uczniów.  

3. Uchwały Senatu są zobowiązujące dla Prezydenta oraz członków Rządu.  

4. Uchwały Senatu mogą dotyczyć wszystkich obszarów działalności Samorządu z wyłączeniem           
uregulowanych w Regulaminie kwestii obsady funkcji.  

5. Uchwały Senatu dla swej ważności wymagają umieszczenia ich pełnej treści w protokole z zebrania               
Senatu.  

6. Na żądanie 7 Senatorów Marszałek Senatu nadaje szczególne znaczenie uchwale. Uchwała Senatu             
precyzująca zarzuty wobec Prezydenta jest uchwałą o szczególnym znaczeniu. Uchwała Senatu           
prezentująca pogląd ogółu uczniów w sprawie konkretnego wydarzenia jest uchwałą o szczególnym            
znaczeniu. 
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7. Uchwały o szczególnym znaczeniu Senat podejmuje większością 2/3 głosów w obecności co najmniej              
połowy Senatorów.  

8. Przeciwko ważności treści uchwały Senatu, jak również trybu jej uchwalenia może być wniesiony              
protest w ciągu 2 dni od ogłoszenia z powodu:  

1) niezgodności treści uchwały lub trybu jej uchwalenia z postanowieniami niniejszego Regulaminu,  
2) niezgodności treści uchwały z prawem polskim lub Statutem,  
3) rażących uchybień formalnych w procesie tworzenia projektu uchwały lub uchwalania jej.  

9. Protest, o którym mowa w par. 12 ust. 8, składa Prezydent lub co najmniej 15 uczniów i jeden Senator                    
do Komisji Odwoławczej, w skład której wchodzą: Dyrektor Szkoły, Opiekun Samorządu oraz Marszałek             
Senatu i Prezydent.. W przypadku, gdy osoba przewidziana jako członek komisji składa protest to nie               
uczestniczy ona w rozpatrywaniu protestu. 

10. Decyzja, podejmowana przez Komisję Odwoławczą na drodze konsensusu nie później niż 2 dni od               
wniesienia protestu, jest ostateczna.  

§ 13 

Senatorowie mają prawo:  

1) występować na forum Senatu, 
2) głosować na zebraniu Senatu, 
3) występować z inicjatywą uchwałodawczą, 
4) otrzymywać od Prezydenta informacje o pracy Rządu.  

§ 14  

1. Komisje Senatu są organem pomocniczym Senatu powołanym do organizowania działalności           
Samorządu w określonej dziedzinie.  

2. Komisję powołuje Senat w drodze uchwały, określając jednocześnie jej zadania, sposób działania i              
przewodniczącego.  

3. W skład komisji wchodzą chętni Senatorowie oraz osoby spoza Senatu zaaprobowane przez Senat.  

4. Przewodniczący komisji zdaje sprawozdanie z działalności komisji co pół roku bądź po zakończeniu              
działalności komisji.  
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Prezydent i Rząd 

§ 15  

Prezydent jest zwierzchnikiem organów wykonawczych Samorządu. Kieruje bieżącymi pracami Rządu.          
Jest odpowiedzialny za realizację podstawowych celów Samorządu.  

§ 16 

1. Prezydentem jest uczeń wybrany w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich, w głosowaniu             
tajnym, niebędący senatorem. 

2. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiedzialna jest Komisja Wyborcza, którą wyłania            
Senat ze swojego składu.  

3. Wybory Prezydenta przeprowadza się w styczniu każdego roku kalendarzowego.  

4. Kadencja Prezydenta trwa 1 rok, rozpoczyna się na pierwszym zebraniu Senatu po wyborach, a kończy                
w ostatnim dniu roku kalendarzowego. 

5. Szczegółowe przepisy dotyczące przeprowadzenia wyborów oraz zasad działania Komisji Wyborczej           
reguluje odrębna uchwała Senatu zwana Ordynacją o Wyborach Prezydenta.  

§ 17 

Prezydent:  

1) reprezentuje Samorząd w kontakcie z innymi organami Szkoły, instytucjami zewnętrznymi oraz           
opinią publiczną, 

2) prowadzi w imieniu Samorządu działalność na terenie Szkoły, 
3) ma prawo występować na forum Senatu, 
4) ma prawo wnioskować do Marszałka Senatu o zwołanie Zebrania Senatu, 
5) ma prawo występować do Senatu z inicjatywą uchwałodawczą, 
6) ma prawo wydawać rozporządzenia i oświadczenia dotyczące prac Prezydenta i Rządu, 
7) wykonuje inne zadania wskazane w Regulaminie, 
8) wykonuje inne czynności wskazane w uchwałach Senatu, niezbędne do ich realizacji, 
9) dysponuje i rozporządza pomieszczeniem Samorządu,  
10) dysponuje i rozporządza pieczęcią Samorządu, 
11) rozporządza funduszami Samorządu, 
12) powołuje oraz odwołuje Komisarzy - Członków Rządu, 
13) powołuje i odwołuje swojego Zastępcę, 
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14) ma prawo upoważnić Komisarzy do korzystania z wybranych uprawnień Prezydenta, 
15) ma prawo złożyć rezygnację. 

 

§ 18 

1. Prezydenta można odwołać w przypadku poważnego naruszenia Regulaminu, niewykonania uchwały           
Senatu i w przypadku ukarania na podstawie par. 53 Statutu.  

2. Odwołanie Prezydenta Samorządu stwierdza Marszałek Senatu na podstawie uchwały Senatu           
precyzującej zarzuty wobec Prezydenta oraz opinii Opiekuna Samorządu potwierdzającej te zarzuty.  

3. Rezygnujący Prezydent zawiadamia o swojej decyzji Marszałka Senatu.  

4. W przypadku odwołania lub rezygnacji Prezydenta Samorządu funkcję Prezydenta pełni           
dotychczasowy Marszałek Senatu i zostają ogłoszone nowe wybory.  

5. Zarzuty dyscyplinarne wobec Prezydenta mogą formułować wszystkie organy Szkoły.  

§ 19 

Rząd jest organem władzy wykonawczej Samorządu. Wspiera pracę Prezydenta Samorządu.  

§ 20 

1. Członków Rządu, zwanych Komisarzami, powołuje Prezydent według własnego uznania, określając           
jednocześnie ich zadania.  

2. Za wypełnianie obowiązków przez Komisarzy odpowiada przed Senatem Prezydent.  

§ 21 

1. Senat powołuje Członka Rządu zwanego Sekretarzem. 

2. Do zadań Sekretarza należy: gromadzenie dokumentacji Samorządu, gromadzenie oraz pomoc w            
tworzeniu sprawozdań z zebrań Senatu, rejestrowanie uchwał Senatu oraz rozporządzeń Rządu i            
Prezydenta, prowadzenie korespondencji Samorządu. 

 3. Sekretarz odpowiada przed Senatem za nieprawidłowe wypełnianie obowiązków.  

§ 22 
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1. Senat powołuje Członka Rządu zwanego Skarbnikiem. 

2. Do zadań Skarbnika należy: przechowywanie funduszy Samorządu, rejestrowanie wpływów i           
wydatków Samorządu, gromadzenie dowodów finansowych.  

3. Skarbnik odpowiada przed Senatem za nieprawidłowe wypełnianie obowiązków.  

§ 23 

Członek Rządu ma prawo:  

1) prowadzić w imieniu Samorządu działalność na terenie Szkoły, 
2) występować na forum Senatu, 
3) wykonywać inne uprawnienia przekazane mu przez Prezydenta, 
4) złożyć rezygnację.  

§ 24 

Urzędowanie wszystkich członków Rządu wygasa w dniu objęcia funkcji przez nowego Prezydenta. 
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Opiekun Samorządu 

§ 25 

Opiekun Samorządu sprawuje ogólną opiekę nad działalnością organów Samorządu i wspiera ich pracę.             
Może pośredniczyć w kontaktach organów Samorządu z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną oraz            
innymi instytucjami.  

§ 26 

Senat wybiera opiekuna Samorządu spośród chętnych nauczycieli w drodze uchwały.  

§ 27 

Opiekun Samorządu ma prawo:  

1) uczestniczyć w zebraniach Senatu z prawem głosu doradczego, 
2) sprawować ogólny nadzór nad działalnością Samorządu, 
3) otrzymywać od Prezydenta informacje o pracy Rządu, 
4) złożyć rezygnację.  

§ 28 

Senat może zwrócić się do Rady Pedagogicznej z wnioskiem o zmianę Opiekuna Samorządu. Wniosek              
ma formę uchwały.  
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Zapisy końcowe 

§ 29 

Fundusze Samorządu pochodzą ze środków finansowych przekazanych Samorządowi przez Dyrektora          
Szkoły, Radę Rodziców oraz inne instytucje.  

1. Fundusze Samorządu przechowuje Skarbnik. 

2. Skarbnik odpowiada za zgodność stanu funduszy Samorządu z posiadanymi potwierdzeniami           
wydatków. 

3. Za ważne potwierdzenie wydatków uważa się rachunek lub paragon potwierdzony przez Prezydenta             
pieczęcią Samorządu i własnoręcznym podpisem. W przypadku braku rachunku lub paragonu dopuszcza            
się pisemne oświadczenie osoby dokonującej zakupu.  

§ 30 

Prezydent Samorządu jest zobowiązany udostępnić pomieszczenie Samorządu Marszałkowi Senatu lub          
przewodniczącym komisji Senatu na zebrania organów Samorządu.  

§ 31 

1. Wykładni przepisów Regulaminu dokonuje większością głosów trzyosobowe kolegium w składzie:           
Prezydent Samorządu, Marszałek Senatu i Opiekun Samorządu. 

2. Dokonana wykładnia podlega zaprotokołowaniu przez Sekretarza Samorządu.  

3. Dokonana wykładnia obowiązuje z mocą przepisów Regulaminu. 

§ 32 

Podjęcie pracy w organach Samorządu jest dobrowolnym przyjęciem na siebie współodpowiedzialności           
za jego wizerunek i skuteczność działania. W związku z tym solidne wywiązywanie się z obowiązków               
powinno wiązać się z podwyższeniem oceny z zachowania. 
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Zmiana Regulaminu 

§ 33 

1. Projekt uchwały o zmianie Regulaminu może przedłożyć Marszałek Senatu, Prezydent, grupa            
przynajmniej 5 senatorów lub 60 uczniów. 

2. Senat podejmuje uchwałę zmieniającą Regulamin większością 2/3 głosów nie wcześniej, niż 15 dni od               
dnia złożenia wniosku.  

3. Na wniosek Prezydenta, grupy 10 senatorów, grupy 100 uczniów lub z własnej inicjatywy Marszałek               
Senatu zarządza referendum zatwierdzające zmiany Regulaminu. Przepisy o referendum uczniowskim          
stosuje się odpowiednio. 
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Przepisy wprowadzające i końcowe 

 

§ 34 

Dotychczasowy Prezydent, wybrany na podstawie § 113 ust. 1 Statutu w brzmieniu z 13 września 2018 r.,                 
staje się Prezydentem w rozumieniu Regulaminu. Kadencja Prezydenta upływa dnia 15 stycznia 2020 r.  

§ 35 

Dotychczasowy Marszałek Senatu, wybrany na podstawie § 108 ust. 4 Statutu w brzmieniu z 13 września                
2018 r., staje się Marszałkiem Senatu w rozumieniu Regulaminu. Kadencja Marszałka Senatu jak stanowi              
§ 11 ust. 2 tego Regulaminu upływa z końcem czerwca 2020 r.. 

 § 36 

Osoby pełniące funkcje Senatorów w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu zachowują  
swoje mandaty.  

§37 

1. Dotychczasowy Rząd, w rozumieniu Statutu w brzmieniu z 13 września 2018 r. podlega odwołaniu.  

2. W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie Regulaminu Prezydent powoła Rząd. 

Przepisy § 31 – 32 stosuje się odpowiednio. 

§38 

1. Uchwała o Regulaminie Senatu z 20 maja 2019 r. nadal obowiązuje. 

2. Wszystkie inne akty urzędowe dotychczasowych organów Samorządu, wygasają po upływie 6 tygodni             
od dnia wejścia w życie Regulaminu, tracąc moc obowiązującą. 

§ 39 

Regulamin wchodzi w życie ….. grudnia 2019 roku. 
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