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Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Szkole należy przez to rozumieć Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie. 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły, a Samorząd Słuchaczy tworzą 

wszyscy słuchacze Szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin 

Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym 

i powszechnym. 

4. Radę Samorządu Słuchaczy tworzą gospodarze lub ich zastępcy. 

5. Samorząd Uczniowski działa na podstawie art. 55 Ustawy o systemie oświaty z 07.09.1991 r. 

(Dz. U. Nr 95 z dnia 25.10.1991, poz. 425) z późniejszymi zmianami, Statutu Szkoły 

i niniejszego Regulaminu. 

6. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem. 

7. Samorząd Uczniowski współpracuje z Dyrektorem Szkoły, nauczycielami, administracją i 

obsługą, poszczególnymi oddziałami, rodzicami i środowiskiem lokalnym.  

 

Podstawowe założenia pracy Samorządu Uczniowskiego 

§ 2. 

1. Podstawowym zadaniem Samorządu jest reprezentowanie uczniów na terenie szkoły i poza 

nią. 

2. Samorząd jest organem doradczo – opiniującym, do którego zadań w szczególności należy: 

1) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, 

wzajemnego wspierania się; 

2) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, tworzenie warunków 

do aktywności społecznej; 

3) dbałość o mienie Szkoły; 

4) dbałość o dobre imię Szkoły; 

5) inicjowanie i organizowanie uroczystości i imprez dla społeczności szkolnej; 

6) organizowanie przedsięwzięć skierowanych do społeczności lokalnej; 

7) współorganizowanie akademii szkolnych; 

8) promowanie postaw społecznych. 

3. Samorząd pośredniczy w kontaktach uczniów z Dyrektorem Szkoły. 

4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak: 
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1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i uzasadnionej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo do redagowania i wydawania gazety 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.  

5. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawach szkolnych każdemu organowi Szkoły. 

6. Podmiot, do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się do 

treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają odpowiedzi 

niezwłocznej.  

7. Samorząd: 

1) opiniuje skreślenie ucznia z listy uczniów; 

2) opiniuje przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym; 

3) opiniuje dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych; 

4) typuje kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

8. Samorząd sporządza wnioski o Stypendium Prezesa Rady Ministrów i wraz z uzasadnieniem 

przedstawia je Radzie Pedagogicznej w wyznaczonym terminie. 

 

Rada  Samorządu Uczniowskiego (Rada SU) 

§ 3. 

1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy wybierają swoich przedstawicieli do 

Rady Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

2. W skład Rady SU wchodzi dziesięciu uczniów, którzy swoją postawą są wzorem dla 

pozostałych uczniów. 

3. Na pierwszym zebraniu Rady SU wybierany jest  przewodniczący Samorządu 

Uczniowskiego, zastępca i  sekretarz. 

4. Na pierwszym zebraniu Rady ustala się podział obowiązków pomiędzy członków.  

5. Zebrania Rady SU zwoływane są na wniosek przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

lub opiekuna. 

6. Zebrania Samorządu Uczniowskiego odbywają się cyklicznie w terminie ustalonym przez 

przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego lub opiekuna. 

7. Zebrania prowadzi przewodniczący, jego zastępca lub opiekun 

8. Samorząd Uczniowskiego podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności 

przynajmniej połowy członków. 

9. Każde zebranie jest protokołowane. 
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Ordynacja wyborcza 

§ 4. 

1. Rada SU wybierana jest w wyborach tajnych, bezpośrednich, równych. 

2. Wybory odbywają się w styczniu. 

3. Wszystkie oddziały, z wyjątkiem klas kończących, wybierają dwóch kandydatów do 

Rady SU. 

4. Kandydatami do Rady SU  mogą być uczniowie, którzy swoją postawą są wzorem dla 

pozostałych uczniów szkoły. 

5. Wybory zarządza opiekun Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z Dyrektorem 

Szkoły. 

6. Zarządzenie o wyborach udostępnia się w formie ogłoszeń. 

7. Wybory organizuje komisja wyborcza, złożona z gospodarzy klas programowo 

najwyższych lub ich zastępców. Wybierany jest przewodniczący komisji wyborczej 

i jego zastępca. 

8. Komisja wyborcza: 

1) czuwa nad przebiegiem kampanii wyborczej;  

2) przygotowuje listy głosujących;  

3) na tydzień przed głosowaniem ustala listę kandydatów w porządku alfabetycznym, 

4) przygotowuje opieczętowane pieczęcią szkoły karty do głosowania (liczba kart do  

głosowania musi być zgodna z liczbą uczniów uprawnionych do głosowania);  

5) przygotowuje harmonogram głosowania poszczególnych klas, wywiesza 

go w gablocie Samorządu Uczniowskiego oraz w pokojach nauczycielskich; 

6) rozstrzyga wszelkie nieprawidłowości podczas wyborów w trybie 

natychmiastowym; 

7) po zakończeniu wyborów komisja wyborcza w obecności opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego i pedagoga szkolnego otwiera urny wyborcze, liczy głosy, 

sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej, 

opiekun i pedagog. Protokół jest dokumentem stanowiącym dowód przebiegu 

wyborów;  

8) przewodniczący komisji wyborczej, następnego dnia po wyborach, wywiesza 

kopię protokołu w gablocie Samorządu Uczniowskiego i w pokoju 

nauczycielskim; 

9) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie wyborów ma prawo 

unieważnić je i przeprowadzić następne w przeciągu dwóch tygodni. 

9. Wybory do Rady SU poprzedza dwutygodniowa kampania wyborcza, podczas której 

kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu. 

10. Dzień przed wyborami obowiązuje cisza wyborcza. Kandydaci zobowiązani 

są do usunięcia wszelkich materiałów reklamujących ich osobę. 

11. W dniu wyborów nie można, pod groźbą skreślenia z listy kandydatów, prowadzić 

kampanii wyborczej. 
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12. Podczas wyborów każdy uczeń: 

1) po okazaniu identyfikatora, a w przypadku jego braku, innego dokumentu ze 

zdjęciem potwierdzającego tożsamość, otrzymuje od komisji wyborczej kartę do 

głosowania; 

2) fakt odbioru karty potwierdza podpisem na liście głosujących; 

3) oddaje głosy na od 1 do 10 kandydatów stawiając znak „x” obok nazwiska 

kandydata, na którego głosuje; 

4) wrzuca kartę wyborczą do opieczętowanej urny. 

13. Radę SU tworzy 10. uczniów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. 

14. Pierwsze zebranie nowej Rady SU zwołuje opiekun Samorządu Uczniowskiego w ciągu 

tygodnia od dnia ogłoszenia wyników wyborów. 

15. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego  jest powoływany przez Radę SU spośród 

jego członków. 

16. Uzyskana przez kandydatów liczba głosów nie ma wpływu na przydział funkcji. 

17. Członkowie Rady SU będący uczniami klas programowo najwyższych pełnią swoją 

funkcję do stycznia danego roku szkolnego. 

18. Wybory uzupełniające  przeprowadza się w razie potrzeby w styczniu danego roku 

szkolnego, zgodnie z procedurami dla wyborów właściwych. 

 

Odwołanie członka Rady SU 

§ 6. 

1. Członka Rady SU można odwołać, jeśli naruszy obowiązujące w szkole przepisy lub nie 

bierze udziału w pracach Samorządu Uczniowskiego. 

2. Z wnioskiem o odwołanie może wystąpić opiekun Samorządu Uczniowskiego, 

przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor Szkoły. 

3. Decyzję o odwołaniu podejmuje Rada SU. 

4. Członek Rady SU pozbawiony swojej funkcji ma prawo odwołania się do Dyrektora 

Szkoły od decyzji o odwołaniu w ciągu siedmiu dni od daty odwołania. 

5. Na miejsce odwołanego członka  Rady SU powołuje się ucznia, który w ostatnich 

wyborach uzyskał największą liczbę głosów spośród pozostałych kandydatów i jego 

postawa nadal jest wzorem dla innych uczniów. 

6. Uczeń może sam zrezygnować z członkowstwa w Radzie SU  – stosuje się wtedy ust. 5. 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

§ 7. 

1. Kandydatów na opiekunów Samorządu Uczniowskiego może proponować Dyrektor 

Szkoły, Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski. 

2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego uczestniczy w zebraniach Rady SU z prawem głosu. 

3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego: 
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1)  sprawuje nadzór nad jego działalnością; 

2)  wspiera w sprawach merytorycznych i organizacyjnych; 

3) Inspiruje i motywuje do działania; 

4) pośredniczy w kontaktach z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną oraz innymi 

instytucjami. 

4. Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma prawo do zwoływania zebrań Rady SU. 

5. Z ramienia kadry kierowniczej szkoły opiekę nad działalnością Samorządu 

Uczniowskiego sprawuje wicedyrektor ds. wychowawczych. 

 

Fundusze Samorządu Uczniowskiego 

§ 8. 

1. Fundusze Samorządu Uczniowskiego pochodzą ze środków finansowych przekazanych 

na jego działalność  przez Dyrektora Szkoły, Radę Rodziców oraz darowizn innych 

instytucji. 

2. Fundusze przechowywane są w sejfie sekretariatu szkoły. 

3. Opiekę nad funduszami Samorządu Uczniowskiego sprawuje przewodniczący Samorządu 

Uczniowskiego  pod nadzorem opiekuna. 

4. Przewodniczący wraz z opiekunem prowadzą rejestr wpływów i wydatków, dokumentują 

i opisują wydatki pod kątem celowości zakupionych przedmiotów. 

5. Wszystkie wydatki pieniężne są dokumentowane w postaci paragonów, rachunków, 

oświadczeń. 

6. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego sporządza sprawozdanie z wpływów 

i wydatków na żądanie Samorządu Uczniowskiego, Dyrektora Szkoły lub Rady 

Pedagogicznej. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 9. 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

2. Wszystkie decyzje Rady Samorządu Uczniowskiego  podejmuje się większością głosów 

w obecności co najmniej połowy ich składu. 

3. Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora 

szkoły. 

 


