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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

1.Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego: 

a. Samorząd Uczniowski, zwany dalej SU jest uczniowskim organem przedstawicielskim 

szkoły, do którego należy wdrażanie aktualnych potrzeb młodzieży i postulowanie form ich 

realizacji, 

b. pełnienie funkcji współgospodarza szkoły, 

c. rozwijanie zainteresowao zawodowych, kulturalnych, sportowych i turystycznych 

młodzieży, 

d. organizowanie prac użytecznych na rzecz szkoły i środowiska, 

e. organizowanie pomocy koleżeoskiej w nauce, 

f. dbanie o estetykę szkoły i jej obiektów. 

2.Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego: 

a.  Samorząd może przedstawid Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi ZSR wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji spraw uczniowskich 

takich jak: 

 Prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

 Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

 Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowao, 

 Prawo do redagowania gazetki ściennej, 

 Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z 

Dyrektorem ZSR, 

 Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SU, 

 Prawo wyboru rzecznika praw ucznia, 

 Opiniowanie pracy nauczycieli na wniosek Dyrektora ZSR, 

 Wnioskowanie o przyznanie wyróżnieo i nagród uczniom, 

 Udzielanie poręczenia za uczniów, 

 Reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 



 Opiniowanie wniosków o skreślenie ucznia z listy uczniów na pisemny wniosek 

Dyrektora szkoły. 

b. w zebraniach samorządu powinien uczestniczyd opiekun, a w razie potrzeby Dyrektor ZSR 

lub jego zastępcy, 

c. na zebranie samorządu można zaprosid przedstawicieli Rady Rodziców, 

d. Samorząd Uczniowski może powoływad komisje według własnych potrzeb, 

e. z każdego spotkania powinien byd sporządzony protokół. 

3.Struktura Samorządu Uczniowskiego: 

a. członkiem SU jest każdy uczeo szkoły, 

b. spośród ogółu społeczności szkolnej wybierani są przedstawiciele do Rady Samorządu 

Uczniowskiego zwanej dalej RSU, którzy reprezentują wszystkich uczniów, 

c. w skład  Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą: 

 Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego, który: 

 Reprezentuje ogół społeczności uczniowskiej ZSR, 

 Kieruje pracą Rady Samorządu Uczniowskiego, 

 Przewodniczy spotkaniom Samorządu Uczniowskiego, 

 Współpracuje z Dyrektorem Szkoły, opiekunem RSU oraz pozostałymi 

przedstawicielami Rady Pedagogicznej, 

 Powołuje przewodniczących sekcji SU i przydziela im zadania, 

 Zastępca przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego, który: 

 Reprezentuje ogół społeczności uczniowskiej ZSR, 

 Kieruje pracą RSU w razie nieobecności przewodniczącego, 

 Służy radą i wsparciem dla przewodniczącego przy podejmowaniu decyzji 

dotyczących RSU 

 Sekretarz, który: 

 Protokołuje przebieg spotkao SU i RSU, 

 Gromadzi dokumentację dotyczącą pracy SU i RSU, 

 Przewodniczący sekcji, którzy: 

 Planują plan pracy sekcji na bieżący rok szkolny, 

 Czuwają nad prawidłową realizacją zaplanowanych działao. 

4. Wybory do Samorządu Uczniowskiego: 

a. kadencja RSU trwa jeden rok, 

b. wyboru do RSU odbywają się w pierwszej połowie października, 



c. wybory są tajne, przeprowadzone w obecności opiekuna RSU lub dyrektora szkoły, 

d. przedstawiciele poszczególnych klas (samorządy klasowe) wybierają spośród zgłoszonych 

kandydatów przewodniczącego, zastępcę i sekretarza RSU, wybory są ważne, gdy uczestniczy 

przynajmniej jeden z członków samorządu klasowego każdej z klas, 

e. każda klasa zobowiązana jest do kooca września wybrad kandydata na członka RSU, 

f. przewodniczącym RSU zostaje ten kandydat – elekt, który w wyniku tajnego głosowania 

uzyskał największą liczbę głosów, przy czym przewodniczącym może zostad tylko uczeo klasy 

drugiej lub trzeciej, który osiąga zadowalające wyniki w nauce i zachowaniu, 

g. zastępcą przewodniczącego RSU zostaje uczeo, który w wyniku głosowania uzyskał 

odpowiednią liczbę głosów, ponadto zastępcą może zostad każdy uczeo szkoły, przy czym 

jeżeli uczeo zrezygnuje lub ukooczy szkołę przed koocem kadencji RSU, przewodniczący RSU 

po konsultacji z pozostałymi przedstawicielami powołuje swojego zastępcę na okres kadencji 

danego samorządu, 

h. wyboru sekretarza dokonują przedstawiciele samorządów klasowych spośród zgłoszonych 

kandydatów, 

i. wyboru przewodniczących poszczególnych sekcji dokonuje przewodniczący RSU spośród 

wszystkich uczniów szkoły w ciągu pierwszego tygodnia po wyborach do RSU, po konsultacji 

z zastępcą i sekretarzem. 

5. Opiekun Samorządu Uczniowskiego: 

a. funkcję opiekuna RSU powierza Dyrektor szkoły nauczycielowi wskazanemu przez SU, 

b. opiekun sprawuje nadzór nad realizacją planu pracy RSU oraz służy radą w jego 

przedsięwzięciach, 

c. opiekun jest łącznikiem pomiędzy Dyrektorem szkoły a RSU, 

d. opiekun RSU ma prawo do zwalniania uczniów z zajęd lekcyjnych, w związku z ich 

działalnością w RSU, 

e. opiekun może z uzasadnionych przyczyn podad się do dymisji. 

6. Szegółowy regulamin SU zostaje zatwierdzony po zapoznaniu się z nim przez uczniów 

poszczególnych klas, przyjęciu przez głosowanie i złożenie podpisów przez 

przewodniczących klas. 

7. Skład i struktura Samorządu Klasowego oraz sposób jego powołania: 

a. podstawowe ogniwo samorządu stanowi samorząd klasowy złożony z trzech osób, 

b. samorząd klasowy wybierany jest przez ogół uczniów danej klasy na ogólnym zebraniu, 



c. samorząd klasowy stanowią: przewodniczący, zastępca, skarbnik, 

d. działalnością samorządu klasowego kieruje przewodniczący, 

e. w poszczególnych naradach SU klasę reprezentuje przewodniczący lub jego zastępca. 

8. Zadania Samorządu Klasowego: 

a. współdziałania z wychowawca klasy, 

b. angażowanie uczniów do pomocy w realizowaniu zadao samorządu klasowego, 

c. opracowanie zadao samorządu klasowego na cały rok szkolny, 

d. dbanie o wystrój i porządek w przydzielonej klasie, pracowni lub innym pomieszczeniu, 

e. zadaniem przewodniczącego klasy jest kierowanie całokształtem pracy, opracowanie 

projektu działalności, zwoływanie i przeprowadzenie zebrao, 

f. zadaniem skarbnika jest zbieranie składek klasowych i sumienne rozlicznie się z wydatków, 

g. kontrolę nad finansami klasy pełnią: przewodniczący, skarbnik i wychowawca. 

 

Powyższy regulamin został przyjęty w drodze głosowania przez przewodniczących 

poszczególnych klas w dniu………………………………………………… . 

 

 


