
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 
 

I. Organa Samorządu Uczniowskiego.  
 
1. W szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych działa samorząd  
   uczniowski zwany dalej Samorządem. 
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu. 
3. Struktura Samorządu. 
   a. Samorząd klasowy tworzą wszyscy uczniowie klasy i reprezentowany jest przez Zarząd  
       Klasowego Samorządu Uczniowskiego pod przewodnictwem Gospodarza klasy.  
   b. Samorząd Szkolny tworzą przedstawiciele uczniów wszystkich klas Zespołu  
       i reprezentowany jest przez Zarząd Szkolnego Samorządu Uczniowskiego pod  
       kierunkiem Przewodniczącego Samorządu.  
4. Wybory do Zarządu Szkolnego odbywają się pomiędzy pierwszym a drugim semestrem 
     i zarządza je opiekun z upoważnienia dyrektora Zespołu  
5. Samorząd powołuje Zarząd i Rade Szkolnego Samorządu Uczniowskiego w oparciu  
     o następujące zasady:  
   a) kandydatami do Zarządu mogą być wszyscy uczniowie posiadający pozytywne oceny  
       z  zajęć edukacyjnych i  zachowania oraz: aktywni, zdyscyplinowani, chętni do pracy  
       społecznej,  którzy mają przed sobą co najmniej 2 pełne lata szkolne nauki;  
   b) kandydaci do Zarządu przedstawiają swoje programy i organizują tygodniową kampanię  
        wyborczą; 
   c) w skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących, skarbnik 
Samorządu, sekretarz.  
   d) W skład Rady wchodzi Zarząd oraz gospodarze klas  
   e) zebrania i uchwały Rady są prawomocne, jeżeli uczestniczy w posiedzeniu co najmniej  
        polowa członków Rady, a decyzje podejmowane są zwykła większością głosów.  
   f) zebrania i uchwały Zarządu są prawomocne, jeżeli uczestniczy w posiedzeniu  
        co najmniej 2/3 członków Zarządu, a decyzje podejmowane są zwykła większością  
        głosów  
   g) Zarząd Samorządu w ciągu miesiąca po wyborach przygotowuje plan pracy oparty  
        współpracy z: dyrektorem i wicedyrektorami, opiekunem Samorządu, pedagogiem  
        szkolnym oraz nauczycielami w celu jego realizacji;  
6. Zarząd kieruje bieżąca pracą Samorządu i posiada uprawnienia do:  
   a) organizowania życia wewnątrzszkolnego i aktywnego udziału w uroczystościach  
         szkolnych, 
   b) opiniowania projektów wewnątrzszkolnych aktów prawnych, które wymagają  
          opiniowania  
   c) współpracy z opiekunem Samorządu i organizacji pozaszkolnych celu realizacji  
         przestrzegania praw i obowiązków ucznia,  
   d) kierowania bieżąca działalnością i gospodarką Samorządu,  
   e) reprezentowania Samorządu na zewnątrz  
   f) podejmowania czynności w imieniu Samorządu  
   g) przedstawiania Radzie kwartalnych sprawozdań z działalności Zarządu,  
   h) powoływania sekcji stałych i doraźnych.  
     a) Rada Samorządu Szkolnego wyznacza kierunki działania Samorządu. Powoływana  
          jest na 1 rok. Posiedzenia odbywają się raz na kwartał. Obradami kieruje  
          Przewodniczący Samorządu Szkolnego.  
7. Przewodniczący Samorządu Szkolnego jest najwyższym przedstawicielem uczniów  
     w Zespole, reprezentuje uczniów w sprawach zewnętrznych, współpracuje z Radą  
     Pedagogiczną, czuwa nad przestrzeganiem praw uczniów, wykonuje swoje zadania  
     na zasadach określonych w regulaminie, a w szczególności:  



a) Planuje i prowadzi w uzgodnieniu z opiekunek zebrania Zarządu i Rady lub wyznacza  
     prowadzącego zebranie.  
b) Rozdziela zadania pomiędzy członków Zarządu.  
c) Angażuje jak największą grupę uczniów do pracy na rzecz Samorządu. 
d) Współpracuje z dyrektorem i opiekunem.  
e) Pełni funkcję łączenia pomiędzy uczniami a administracją Zespołu, nauczycielami 
      i społecznością lokalną. 
f) Odpowiada za przygotowanie pracy dla następców w Samorządzie Szkolnym.  
g) Odpowiada przed Rada i dyrektorem za podjęte decyzje i realizację obowiązków.  
Przewodniczący może przedstawiać radzie szkoły, Radzie Pedagogicznej  oraz 
dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu. w szczególności 
dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:  
a) zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 
b) jawnej i umotywowanej oceny osiągnięć edukacyjnych i zachowania,  
c) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między 
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań, 
d) redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 
e) organizowania, w  porozumiewaniu z dyrektorem Zespołu, działalności kulturalnej, 
oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 
organizacyjnymi, 
f) bezpiecznych warunków nauki.   
9. Przewodniczący Samorządu na dwuletnią kadencję wybierany jest w wyborach:  
      powszechnych, równych, tajnych, bezpośrednich. Wybory odbywają się jednocześnie  
      z wyborami do Zarządu Szkolnego.  
10. Na przewodniczącego Samorządu może być wybrany kandydat spełniający warunki  
      określone w punkcie „5a,b" niniejszego regulaminu, który otrzymał najwięcej ważnych  
       głosów. Ważność wyboru przewodniczącego stwierdzają: przedstawiciele samorządów  
       klasowych wraz z opiekunem Samorządu  
11. Kadencja przewodniczącego i Zarządu rozpoczyna się na pierwszym zebraniu Rady,  
       które odbywa się w ciągu tygodnia od dnia wyborów.  
12. Wiceprzewodniczący jest najbliższym współpracownikiem przewodniczącego, a w razie  
      potrzeby jego zastępcą. Realizuje zadnia określone przez przewodniczącego oraz  
      w szczególności: 
 a)  W czasie nieobecności przewodniczącego pełni jego obowiązki. 
 b) Pomaga przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków doradzając sposób realizacji  
      przyjętych zadań.  
13. Członkowie Rady zbierają pomysły uczniów swoich klas dotyczące pracy Samorządu.  
14. Przewodniczący Samorządu lub członkowie Zarządu mogą być zawieszeni w prawach  
      wykonywania funkcji przez dyrektora Zespołu na pisemny wniosek o odwołanie  
      z funkcji. Wniosek, uzasadniony naruszeniem obowiązków uczniowskich, nadużyciem  
      praw lub naruszeniem zasad współżycia społecznego, może złożyć: wychowawca klasy  
      lub opiekun Samorządu. Rozpatrzenie wniosku następuje przez dyrektora Zespołu  
      i organ, który powołał ucznia do pełnienia funkcji, w terminie nie dłuższym niż 21 dni.  
 
II. Opiekun Samorządu.  
 
Opiekun Samorządu sprawuje bezpośrednią opiekę nad członkami Zarządu oraz jest 
pośrednikiem między Samorządem Uczniowskim a dyrektorem i Radą Pedagogiczną. 
Spełnia dodatkowe funkcje:  
 
1. doradcy Samorządu Uczniowskiego,  
2. opiniuje dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej projekty działań Samorządu,  
3. przedstawia pracę Samorządu na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 


