
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy 
 

Podstawa prawna: 

Art. 55 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

 ( Dz.U. z 1991 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.). 

 

 

 

 

§ 1 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Samorząd działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty, Statutu Szkoły i niniejszego 

Regulaminu. 

2. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Drzewicy 

3. Główne zadania Samorządu to: 

1) Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych. 

2) Czynne uczestniczenie w życiu szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad. współudział w 

realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. 

3) Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w 

działalność szkoły. 

4) Organizowanie działalności kulturalno – oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i 

możliwościami organizacyjnymi szkoły. 

5)  Przedstawienie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw 

ucznia. 

6) Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności 

w nauce. 

7) Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej\ 

atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom. 

8) Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia. 

4. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin przyjęty przez ogół członków 

Samorządu 

5. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

 

 

§ 2 

 

Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

 

1. Samorząd Klasowy w składzie: 

1) Przewodniczący klasy, 

2) Sekretarz, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego 

3) Skarbnik. 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego,  którą tworzą Samorządy Klasowe 

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie: 

1) Przewodniczący Szkoły, 

2) Zastępca Przewodniczącego, 

3) Skarbnik, 

4) Sekretarz. 



 

§ 3 

 

Samorząd Klasowy: 

1. reprezentuje klasę na zewnątrz, 

2. wraz z wychowawcą rozwiązują wewnętrzna problemy zaistniałe w klasie, 

3. organizują życie klasy. 

4. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów  w obecności co 

najmniej 50% stanu klasy. 

 

§ 4 

 

 Rada Samorządu Uczniowskiego: 

1. uchwala regulamin SU oraz dokonuje niezbędnych zmian i poprawek, 

2. podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działania SU, 

3. wybiera Komisję Wyborczą, 

4. wybiera opiekuna SU, 

5. może ustalić składki uczniowskie, 

6. może  uzyskiwać dochody: ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne, ze sprzedaży surowców 

wtórnych, 

7. może uzyskiwać  dochody ze środków przekazanych przez sponsorów, 

8. zatwierdza skład Zarządu na wniosek Przewodniczącego. 

 

§ 5 

 

W zebraniach Rady mają prawo uczestniczyć przedstawiciele Zarządu oraz opiekun SU.   

 

§ 6 

 

Zarząd: 

1. kieruje bieżącą pracą SU, 

2. powoływany jest przez  Radę Samorządu Uczniowskiego na wniosek Przewodniczącego, 

3. prowadzi dokumentację SU, 

4. prowadzi gospodarkę finansową SU, 

5. w zebraniach Zarządu może uczestniczyć opiekun SU. 

 

 

   § 7 

Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb uczniów. 

 

§ 8 

Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa rok, tj do ogłoszenia wyników wyborów i powołania 

nowego składu zarządu. 

 

 

§ 9 

 

Organa Samorządu Uczniowskiego działają w oparciu o Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 

przewidziany do realizacji w danym roku szkolnym.  

 



§ 10 

 

 Kompetencje Samorządu Uczniowskiego: 

 

1. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należą: 

1) współorganizowanie uroczystości, imprez szkolnych oraz aktywne uczestnictwo w 

ogólnopolskich i lokalnych akcjach charytatywnych, 

2) godne reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym, 

3) współdziałanie z dyrekcją szkoły oraz gronem pedagogicznym, celem zapewnienia uczniom 

optymalnych warunków do nauki oraz imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym na terenie 

szkoły, 

4) organizowanie pomocy dla uczniów będących w niekorzystnej sytuacji losowej lub mających 

trudności edukacyjne. 

 

2. Samorząd Uczniowski może przedstawić wnioski i opinie radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi, 

we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów oraz 

podstawowych praw uczniów, do których należą: 

 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

4. Samorząd Uczniowski ma prawo do opiniowania: 

 

1) Programu Wychowawczego Szkoły,  

2) Szkolnego Programu Profilaktyki,  

3) Szkolnego zestaw podręczników, 

4) Punktowego Systemu Oceniania  z Zachowania,  

5) Zmian w Statucie szkolnym, 

6) pracy nauczycieli na wniosek dyrektora szkoły (art. 6a, pkt 5 Karty Nauczyciela): oceny pracy  

nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii 

Samorządu, 

7) wnioski o skreślenie z listy uczniów (art. 39 pkt 2 Ustawy o systemie oświaty: dyrektor szkoły 

lub placówki może, w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych 

w Statucie Szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, 

po zasięgnięciu  opinii S.U.), 

8) wniosku o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom spełniającym określone 

warunki. 

 

 

§ 11 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego  

 

1. Wyboru opiekuna dokonuje nowo powstała Rada Samorządu Uczniowskiego w terminie do 10 

października. Nadzór nad prawidłowym wyborem spoczywa na ustępującym opiekunie 

Samorządu uczniowskiego 



2. Funkcję opiekuna dyrektor szkoły powierza wybranemu przez uczniów nauczycielowi. 

3. Opiekun sprawuje nadzór nad przedsięwzięciami realizowanymi zgodnie z obowiązującym 

Planem pracy samorządu uczniowskiego, służy poradą i wspiera doświadczeniem własnym. 

4. Opiekun inspiruje pozostałych nauczycieli do współpracy na rzecz rozwijania samorządności 

uczniowskiej. 

5. Opiekun pełni rolę łącznika pomiędzy dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym a członkami 

samorządu uczniowskiego. 

6. Opiekun jest jedyną osobą uprawnioną do zwolnienia uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z 

działalnością w samorządzie. 

7. Opiekun w przypadku rzetelnie uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji lub zostać 

odwołanym przez Radę Uczniów. 

 

§ 12 

 

Ordynacja Wyborcza 

 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje uczniom Liceum, Technikum i Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej, wchodzących w skład  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy. 

2. Ogół uczniów wybiera w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym 

Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 

3. Głosowanie jest dobrowolne. 

4. Kadencja Przewodniczącego Samorządu trwa do dnia ogłoszenia wyników wyborów. 

 

 

§ 13 

 

Komisja Wyborcza 

 

1. Nad przebiegiem wyborów oraz przestrzeganiem zasad zawartych w Ordynacji Wyborczej czuwa 

trzyosobowa  Komisja Wyborcza, powołana przez ustępującą Rada Samorządu Uczniowskiego. 

2. Przewodniczącym Komisji jest opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

3. Komisja przyjmuje oraz rozstrzyga skargi dotyczące organizacji i przebiegu wyborów. 

4. Członkowie Komisji na czas wyborów zwolnieni są z zajęć lekcyjnych. 

5. Komisja Wyborcza powołana zostaje do 15 września każdego roku szkolnego oraz kończy swoją 

działalność z dniem ogłoszenia wyborów. 

 

§ 14 

 

Kandydaci 

 

1. Kandydaci na Przewodniczącego zgłaszani są do przewodniczącego Komisji Wyborczej do 20  

września danego roku szkolnego. 

2. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na uczestniczenie w wyborach. 

3. Kandydatów wybierają klasy lub zgłaszają się oni indywidualnie. 

4. Osoba kandydująca do Samorządu Uczniowskiego zobowiązana jest spełniać określone kryteria, 

które  ujęte zostały w załączniku nr 1 dołączonym do niniejszego regulaminu. 

5. Kandydatury uczniów zyskać muszą pozytywną opinię dyrekcji szkoły oraz nauczycieli. 

 

 

 

 

 



§ 15 

 

Kampania wyborcza 

 

1. Po dniu 20 września rozpoczyna się kampania wyborcza. 

2. Na jeden dzień przed planowanymi wyborami obowiązuje zakaz prowadzenia kampanii  

wyborczej. 

3. Kampania musi mieć charakter pozytywny. 

4. W ramach kampanii przedwyborczej dopuszcza się: 

1) rozpowszechnianie ulotek informacyjnych na temat kandydata, 

2)  zamieszczanie plakatów wyborczych w miejscach do tego przeznaczonych (gablota  

samorządu, gabloty informacyjne na terenie szkoły), 

3) organizowanie w ramach godzin wychowawczych spotkań przedwyborczych z kandydatami. 

 

§ 16 

 

Zadania opiekun Samorządu Uczniowskiego w czasie wyborów 

 

1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest odpowiedzialny za poprawne przygotowanie kart 

 do głosowania. 

2. Nazwiska kandydatów na kartach zamieszczone są w kolejności alfabetycznej, klasami od 

pierwszej do ostatniej. 

3. Głosujący potwierdza własnoręcznym podpisem odbiór karty do głosowania. 

 

 

§ 17 

 

Termin wyborów 

 

1. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym w terminie do 30 września.    

2. W lokalu wyborczym znajdują się stanowiska, przy których wyborcy oddają swój głos. 

3. Głosowanie odbywa się w dniu, w którym do szkoły uczęszczają uczniowie wszystkich typów 

szkół dziennych (Liceum i Technikum  oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa). 

4. W dniu wyborów klasy głosują zgodnie z zaplanowanym przez opiekuna i dyrekcję szkoły 

 harmonogramem. 

5. Każdej klasie na głosowanie przypada 10 minut. 

6. Komisja po zakończeniu głosowania natychmiast przystępuje do zliczania głosów. 

 

 

§ 18 

 

Głosowanie 

 

1. Wyborca ma prawo do oddania jednego głosu. 

2. Wyborca poprzez postawienie w określonym miejscu znaku krzyżyka (X), dokonuje wyboru 

kandydata. 

3. Głos jest unieważniony, jeśli na karcie do głosowania zaznaczono więcej niż jedno nazwisko, nie 

zaznaczono żadnego lub w innym przypadku niezgodnym z zasadami głosowania. 

 

 

 



§ 19 

 

Ogłoszenie wyników 

 

1. Po sporządzeniu przez Komisję Wyborczą protokołu zawierającego szczegółowe wyniki 

wyborów jego duplikat wywiesza się na tablicy ogłoszeń samorządu uczniowskiego, a oryginał 

otrzymuje dyrektor szkoły. 

2. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który otrzymał bezwzględnie 

największą ilość głosów i nie zgłasza sprzeciwu do pełnienia w/w funkcji. 

3. Pozostałe stanowiska funkcyjne przydzielane są w porozumieniu z członkami nowo powołanego 

Samorządu i w zgodzie z ich predyspozycjami oraz posiadanym doświadczeniem. 

4. Za organizację kolejnych wyborów odpowiedzialny jest ustępujący Samorząd Uczniowski. 

 

 

§ 20 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zmiana (nowelizacja) Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego 

 uchwalenia. 

 

§ 21 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.  



Załącznik nr 1 

 

Cechy ucznia kandydującego do Samorządu Uczniowskiego. 

 

1. Umiejętność nawiązywania współpracy z rówieśnikami. 

2. Kreatywność i przedsiębiorczość w działaniach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. 

3. Odpowiedzialność i dojrzałość w zakresie podejmowania decyzji. 

4. Wysoka kultura bycia i kultura słowa. 

5. Znajomość i umiejętność respektowania zasad współżycia w grupie. 

6. W zakresie pożądanych postaw: godne reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym, zasługi dla 

szkoły i społeczności uczniowskiej oraz okazywanie należytego szacunku drugiemu człowiekowi. 


