
                              REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

                                                                  WSTĘP 

1. Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem zwany dalej 

Samorządem działa w oparciu o art.55Ustawy o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991. 

2. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Jest organizacją niezależną od 

administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowania politycznego. 

3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. 

 

                                                    WŁADZE SAMORZĄDU 

      4.   Władzami Samorządu są: 

a. Rada  Samorządów Klasowych ( zwana dalej Radą); 

b. Zarząd czyli Przewodniczący Szkoły, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik. 

      5.   Rada Samorządów Klasowych składa się z przedstawicieli wszystkich klas po 3 z każdej 

             klasy. 

      6.    Do kompetencji Rady należy: 

- współpraca z Opiekunem Samorządu, 

- współpraca z Dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, 

- współpraca z Rzecznikiem Praw Ucznia i pedagogiem szkolnym, 

- wydawanie opinii dotyczących dokumentów szkolnych, 

- wydawanie opinii dotyczących przyznawania stypendiów, 

- obecność w społeczności lokalnej i współpraca z lokalnymi władzami, 

- organizacja świąt i imprez szkolnych, 

- zdobywanie funduszy na bieżącą działalność Samorządu, 

- redagowanie gazetek uczniowskich, 

- reklama imprez szkolnych, 

- działalność dobroczynna na rzecz potrzebujących (także wspieranie schronisk dla  zwierząt), 

- pomoc uczniom z poważnymi problemami zdrowotnymi, 

- prowadzenie sklepiku szkolnego, 

- podejmowanie decyzji dotyczących głównych kierunków działania Samorządu.             

7. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady, które odbywa się możliwie najwcześniej 

po wyborach (wrzesień), Rada decyduje o głównych działaniach Samorządu na dany rok szkolny. 

8. W zebraniach Rady uczestniczą przedstawiciele samorządów klasowych, Przewodniczący 

Szkoły, jego Zastępca, Skarbnik oraz Opiekun Samorządu. 

9. Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma prawo uczestniczyć w zebraniach Rady ale bez prawa 

głosu. 

10. Zebrania Rady odbywają się w zależności od sytuacji i potrzeb. Zebranie Rady zwołuje i 

prowadzi Przewodniczący Szkoły lub osoba przez niego upoważniona. 

11. Rada prowadzi protokoły ze wszystkich swoich spotkań. 

12. Zarząd kieruje bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego przy współpracy Opiekuna Samorządu. 

13. Zarząd składa się z Przewodniczącego Szkoły, Zastępcy Przewodniczącego oraz Skarbnika. 

14. Do kompetencji Zarządu należy: 

- kierowanie bieżącą pracą Samorządu, 

- prowadzenie dokumentacji prac Samorządu – protokoły, 

- nadzorowanie organizacji świąt i imprez szkolnych, 

- nadzorowanie budżetu Samorządu, 

- reprezentowanie Samorządu na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, 

- współpraca z Dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną i Opiekunem Samorządu. 

15. Zarząd na pierwszym posiedzeniu decyduje o podziale obowiązków członków Zarządu i 

informuje o tym Radę. 

16. Wszelkie dokumenty w imieniu Samorządu podpisuje Przewodniczący Szkoły lub jego Zastępca 

gdy istnieje taka potrzeba lub gdy Przewodniczący Szkoły jest nieobecny. 



 

                                               KADENCJA WŁADZ, WYBORY 

17. Kadencja wszystkich władz Samorządu trwa 1 rok szkolny. 

18. Kadencja władz Samorządu może trwać dłużej niż 1 rok szkolny jeśli taka jest wola zespołów 

klasowych. 

19. Członkami władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie szkoły. W chwili odejścia ucznia ze 

szkoły (ukończenie nauki, zmiana szkoły, itp.) automatycznie przestaje on być członkiem 

Samorządu i jego władz. 

20. Wybory do władz Samorządu odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów. 

21. Wybory do władz Samorządu odbywają się osobno w każdym zespole klasowym możliwie jak 

najwcześniej w nowym roku szkolnym. 

22. Powołanie Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywa się na drodze wyborów wśród uczniów 

szkoły. W wyborach nie bierze udziału Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna i Opiekun 

Samorządu Uczniowskiego. 

23. Wybory do Zarządu mogą w pewnych okolicznościach (patrz pkt. 21) odbyć się wśród członków 

Rady czyli przedstawicieli samorządów klasowych. 

24. Wybory do Samorządu mogą odbyć się wśród członków Rady gdy nie zgłoszą się inni kandydaci 

spośród ogółu uczniów szkoły. 

25. Wybory do Zarządu odbywają się w październiku. 

26. Do Zarządu nie mogą kandydować uczniowie kończący naukę w szkole. 

27. Kandydaci do Zarządu mają prawo przedstawić społeczności uczniowskiej swój program i 

prowadzić kampanię wyborczą na terenie szkoły w formie przyjętej i zaakceptowanej przez 

władze szkoły. 

28. Wybory do Zarządu są tajne ale uczestnictwo w nich nie jest obowiązkowe. Osoba, która otrzyma 

najwięcej głosów zostaje Przewodniczącym Szkoły, druga w kolejności – Zastępcą 

Przewodniczącego, trzecia – Skarbnikiem. 

 

                                        OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

29. Zgodnie z art.55 pkt 5.1 Samorząd Uczniowski wybiera nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna 

Samorządu. 

30. Dopuszcza się zaopiniowanie nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu a wybranego 

przez władze szkoły. Opinię wydaje Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 

31. Opiekun ma prawo do uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu. 

32. Opiekun Samorządu jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. 

 

                          ZMIANA REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

33. O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą 

większością głosów przy obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania. 

34. Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany na zebraniu Zarządu i Rady możliwie jak 

najszybciej w nowym roku szkolnym. 

35. Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczniów szkoły – wywieszony w gablocie Samorządu, 

dostępny u Dyrektora szkoły lub Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

36. Wnioski dotyczące poprawek do Regulaminu SU mogą być zgłaszane przez Zarząd lub członków 

Rady w dowolnym momencie w trakcie trwania roku szkolnego. 

37. Zgłoszone poprawki są przedstawiane na zebraniu Samorządu a następnie po ich przegłosowaniu 

wprowadzane do Regulaminu SU w terminie do 2 tygodni od ich pozytywnego zatwierdzenia. 

38. Zmiany w Regulaminie SU są uchwalane większością 2/3 głosów w obecności ponad połowy 

członków Rady. 

                              


