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§1.             Podstawa prawna działania Samorządu Uczniowskiego  

 

     Samorząd Uczniowski  Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie 

działa na podstawie : 

1) artykułu 55 ust. 3 ustawy  z dnia  07 września 1991 roku o systemie 

oświaty; 

2) artykułu 85 ust.3 i 4 ustawy z 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe; 

3) Statutu Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie; 

 

 

§ 2.                 Zakres i cele działania Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Terenem działania Samorządu Uczniowskiego jest Zespół Szkół im. Wojska 

Polskiego w Zbójnie. 

3.Samorząd Uczniowski: 

   1) jest samorządnym przedstawicielem uczniów uczęszczających do Zespołu 

Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie. 

2) współpracuje z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców  oraz 

organizacjami działającymi na terenie szkoły. 

3) rozwija różne formy pomocy koleżeńskiej. 

4) jest reprezentantem całej społeczności uczniowskiej w sprawach 

związanych z działalnością szkoły. 

    5)współdziała w zakresie pogłębiania zasad wychowania, tolerancji, 

poszanowania wolności i godności człowieka.  

 

4.Działalność Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczna z 

postanowieniami Rady Pedagogicznej, Statutem Szkoły oraz ogólnie 

obowiązującymi zasadami i prawami. 

 

§ 3.                    Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego 

 

1.Samorząd Uczniowski ma prawo: 

               1) przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrekcji szkoły wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniowskich; 

2) określić wspólnie z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców  

szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia; 

3) reprezentować uczniów szkoły we wszystkich  sprawach 

uczniowskich wobec organów szkoły; 

4) podejmować zadania mające na celu oddziaływania w stosunku do 

uczniów sprawiających trudności wychowawcze i łamiących 

obowiązujące normy;     
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5) organizować życie szkolne, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i 

zaspokajania  własnych zainteresowań; 

6) redagować i wydawać gazetę szkolną; 

7) wybierać nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego; 

8) do dysponowania i podziału środków finansowych Samorządu; 

9) do wyznaczania uczniów pełniących dyżury na terenie szkoły; 

10) do jasnej i umotywowanej oceny; 

11) do zapoznania się z programem nauczania, jego celami i 

wymaganiami. 

2.Samorząd ma obowiązek: 

               1) kontrolować przestrzegania obowiązujących praw i norm w szkole; 

2) występować w sprawach ucznia, związanych z działalnością szkoły; 

3) występować z wnioskiem do dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej i 

Rady Rodziców  na prośbę 2/3 społeczności w sprawach 

dotyczących życia szkoły; 

4) pomagać uczniom  mającym problemy w procesie dydaktyczno - 

wychowawczym; 

5) przedstawić sprawozdanie społeczności uczniowskiej  ze swojej 

działalności. 

 

§ 4.                        Władze i organy Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Samorząd Uczniowski jest organizowany na zasadach demokratycznych. 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego wybierany jest  w głosowaniu równym, 

tajnym, bezpośrednim i powszechnym. 

3. Liczba kandydatów ustalana jest na zebraniu z członkami odchodzącej 

Rady SU. 

4. Wybory przeprowadza Rada Samorządu Uczniowskiego kończąca swoją 

kadencję pod opieka opiekuna SU. 

5. Poszczególne funkcje w Radzie Samorządu Uczniowskiego przydzielane 

są wybranym uczniom zgodnie z umiejętnościami na zebraniu 

powyborczym nowo wybranej Rady SU.                               

6. Zebranie jest  prawomocne, jeśli uczestniczy w nim co najmniej 2/3 Rady 

SU . 

7. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą: 

1) przewodniczący/a 

2) zastępca przewodniczącego 

3) skarbnik 

4) kronikarz 

wybierani przez Radę SU po uzyskaniu zwykłej większości głosów. 

8. Kadencja Rady trwa 1 rok szkolny. 

9. W Samorządzie Uczniowskim działają trzy sekcje: 

1) kulturalna, 

2) naukowa, 

3) redakcyjna, 
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10. Jeżeli w czasie trwania kadencji, skład zarządu zmniejszy się o 1/3, 

przeprowadza się wybory uzupełniające. 

11. Rada Samorządu Uczniowskiego z udziałem  przewodniczących klas 

wybiera opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Opiekunem zostaje 

nauczyciel, który uzyskał większą ilość głosów. 

12. Prezydium Rady SU może być odwołane na wniosek 2/3 społeczności  

uczniowskiej  lub Rady Samorządu Uczniowskiego. 

13. Opiekun Samorządu Uczniowskiego może być odwołany na wniosek 2/3 

społeczności uczniowskiej lub Rady Samorządu Uczniowskiego. 

14. Zebrania Samorządu Uczniowskiego ustala przewodniczący w 

porozumieniu z opiekunem Samorządu. 

15. W zebraniu mogą uczestniczyć osoby zaproszone z głosem doradczym. 

16. Rada Samorządu Uczniowskiego we wszystkich sprawach  

wynikających z działalności odpowiada przed społecznością uczniowską. 

17. Dokumentację Samorządu tworzą: 

1)  plan pracy zatwierdzony przez Radę SU na cały rok szkolny z 

podziałem na półrocza, 

2) księga kasowa prowadzona przez skarbnika SU, 

3) kronika SU, 

4) dokumenty związane z działalnością SU. 

18. Regulamin SU uchwalany jest przez Radę SU po zasięgnięciu opinii 

ogółu uczniów w głosowaniu. 

19. Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

20. Rada SU omawia problemy nurtujące młodzież na spotkaniu z 

Dyrektorem Szkoły w zależności od potrzeb. 

21.  Zadania przewodniczącego Samorządu: 

1) koordynuje pracę Rady Samorządu Uczniowskiego 

2) dokonuje podziału obowiązków wśród członków zarządu 

3) uzgadnia z opiekunem Samorządu terminy spotkań i informuje go o 

pracach samorządu 

4) prowadzi zebrania Samorządu 

5) podpisuje dokumenty w imieniu Samorządu Uczniowskiego 

6) raz w roku przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z 

działalności Samorządu. 

22) Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego: 

          1) koordynuje pracę Samorządu Uczniowskiego i Samorządów       

Klasowych 

         2) wspiera i koordynuje prace sekcji 

         3) w razie potrzeby przejmuje obowiązki i kompetencje przewodniczącego        

Samorządu Uczniowskiego. 

23. Zadania kronikarza: 

         1) prowadzi kronikę Samorządu Uczniowskiego 

         2) przygotowuje materiały i tworzy relacje z działalności SU 

24. Zadania skarbnika: 

         1) dysponuje środkami pieniężnymi Samorządu 

         2) prowadzi rozliczenia finansowe. 
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§ 5.                           Fundusze Samorządu Uczniowskiego 

 

 

1. Samorząd może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania 

jego działalności, dysponentem funduszu jest Rada SU w porozumieniu z 

opiekunem.  

2. Fundusze samorządów mogą być tworzone:   

    1) z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez, 

          2) z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, 

          3) ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców lub inne instytucje i    

organizacje oraz osoby prywatne 

          4) z innych źródeł.  

 

§ 6.                            Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Do obowiązków opiekunów Samorządu Uczniowskiego należy:  

1) Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności 

wymagających udziału nauczycieli i dyrektora Szkoły.  

2)  Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym 

również w zakresie dysponowania jego funduszami. 

3)  Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej 

dotyczących spraw uczniowskich. 

4)  Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z SU i 

udzielanie mu pomocy w jego działalności. 

5)  Przedstawianie Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności 

Samorządu   

6)  Uczestnictwo w ocenianiu pracy Samorządu dokonywanej przez 

Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną. 

7)  Kadencja opiekuna trwa trzy lata. 

8)  Wyboru opiekuna dokonuje Samorząd uczniowski zgodnie z 

ustanowioną ordynacją. 

 

 

§ 7.                    Ordynacja wyborcza do Samorządu Uczniowskiego 

 

 

1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się w trybie tajnym do 

końca września. 

2. W wyborach mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Kandydaci do nowo wybieranej Rady SU zgłaszani są przez samorządy 

uczniowskie z poszczególnych klas od IV – VIII w pierwszych tygodniach 

września. 

4. Ilość kandydatów ustala Rada SU z opiekunem w taki sposób aby sprawnie 

realizować zadania SU. 

5. Kandydat do Samorządu powinien: 
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        1)  Być śmiałym, odważnym, przebojowym, pomysłowym, dowcipnym 

2) Umieć współpracować w grupie 

3) Umieć podejmować decyzje, negocjować 

4) Chętnie działać na rzecz uczniów 

5) Posiadać oceny co najmniej dostateczne i ocenę z zachowania co 

najmniej dobrą. 

6. Wybory poprzedza kampania wyborcza. 

7. Kampania trwa do dnia wyborów. 

8. Nad przebiegiem wyborów czuwa komisja złożona z opiekuna Samorządu 

oraz trzech przedstawicieli uczniów wybranych losowo spośród kandydatów 

zgłoszonych przez każdą klasę ( klasa może podać jedną kandydaturę). 

Zadaniem Komisji jest zweryfikowanie prawidłowości zgłoszeń kandydatur, 

przeprowadzenie głosowania, zabezpieczenie kart do głosowania, sporządzenie 

protokołu głosowania oraz ogłoszenie wyników wyborów . 

9. Głosuje się na przygotowanych przez Komisję kartach zawierających pełną, 

aktualną listę kandydatów.  

10. Głos ważny to taki, który zawiera nie więcej niż dwa wskazania przy   

nazwiskach kandydatów.  

11. Sposób przeprowadzenia wyborów powinien umożliwić wzięcie w nich 

udziału możliwie największej liczbie uprawnionych.  

12. W skład Rady SU wchodzą cztery osoby, które uzyskały największą liczbę 

głosów. Funkcję przewodniczącego przydziela się według ilości uzyskanych 

głosów. 

13. Wyboru członków Rady SU oraz szefów i członków poszczególnych sekcji 

dokonuje się na zebraniu Samorządu spośród kandydatów, którzy zostali 

wybrani do SU.  

 

§ 8.                       Wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

 

1.Każdy członek Rady Pedagogicznej jest kandydatem na opiekuna  

z wyjątkiem opiekunów ustępujących, którzy maja prawo nie wyrazić zgody na 

ponowne kandydowanie. 

2. Komisję wyborczą tworzą: dyrektor oraz członkowie Rady Samorządu 

Uczniowskiego. 

3. W wyborach opiekuna Samorządu Uczniowskiego mają prawo wziąć             

udział wszyscy uczniowie. 

 4. Na karcie do głosowania uczniowie zaznaczają nazwiska dwóch wybranych 

nauczycieli. 

 5. Za ważny uważa się głos, który posiada nie więcej niż dwa zaznaczenia. 

 6. Opiekunami SU zostaje ta osoba, która otrzymała największą liczbę głosów. 

 7. Informację o wynikach wyborów podaje komisja po zakończenia wyborów i 

przeliczeniu głosów. 
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§ 9.                                  Postanowienia końcowe 

 

1.Zmiany regulaminu można dokonać podczas obrad Rady Samorządów 

klasowych. 

2.Zmiany regulaminy można dokonać na wniosek przewodniczącego, dyrektora 

szkoły lub co najmniej ¾ członków Rady Samorządu Uczniowskiego. 

3.Uchwała o zmianie regulaminu obowiązuje dwa tygodnie od daty podjęcia. 

4.Niniejszy regulamin uchwalony został w dniu 04.10.2018 roku. 

5.Regulamin jest opublikowany na stronie www.zbojno-szkola.pl , w wersji 

papierowej znajduje się u opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących 

Samorządu Uczniowskiego decyduje Dyrektor szkoły w porozumieniu z 

opiekunem Samorządu Uczniowskiego i Radą Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

 

                                                                              Przewodniczący SU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.zbojno-szkola.pl/

