
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU 
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W CHOJNIE

§1

1. Podstawę  prawną  niniejszego  regulaminu  stanowi  Ustawa  z  dnia  7  września  1991r.
 o systemie oświaty (tj. Dz.U. Nr 95,p.425 r.19991/art. 55, z późniejszymi zmianami)  
oraz Statut ZSP Nr 1 w Chojnie.

2. Ilekroć w regulaminie mówi się o szkole, należy przez to rozumieć ZSP Nr 1 w Chojnie.
3. W szkole działa Samorząd Uczniowski będący jej społecznym organem.
4. Samorząd jest reprezentantem ogółu uczniów.

§2 
ORDYNACJA WYBORCZA

TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

1. Przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego są członkowie Rady wybierani co dwa lata 
w ogólnoszkolnych, demokratycznych wyborach.

2. Do Rady Samorządu Uczniowskiego mogą być wybierani uczniowie ze wszystkich klas
 z wyjątkiem klas kończących.

3. Kandydatami  do  Rady  Samorządu  Uczniowskiego  oraz  do  Samorządu  Klasowego 
powinni być uczniowie, których postępowanie nie jest sprzeczne ze Statutem Szkoły.

4. Wybór  do  Rady  Samorządu  Uczniowskiego  jest  wyróżnieniem  tym  większym,
że dokonują go sami uczniowie, obdarzając kandydata zaufaniem.

5. Kadencja Rady i pozostałych organów Samorządu Uczniowskiego trwa 2 lata. 
6. Wybory są powszechne, bezpośrednie, równe, tajne i niezawisłe.
7. Wybory  przygotowuje i  przeprowadza  Komisja  Wyborcza  złożona  z  gospodarzy klas 

kończących lub ich zastępców.
8. Wszystkie  Samorządy  Klasowe,  z  wyjątkiem  klas  kończących,  wybierają  

w głosowaniu jawnym lub tajnym 2 kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego. 
Dopuszcza się zgłoszenie więcej niż 2 kandydatów z danej klasy.

9. Samorząd  Klasowy  zgłasza  kandydatury  Komisji  Wyborczej  w  terminie  2  tygodni  
od dnia ogłoszenia terminu wyborów.

10. Komisja Wyborcza czuwa nad przebiegiem kampanii wyborczej, przygotowuje wybory
(  listy  głosujących,  listy  kandydatów,  karty  do  głosowania,  lokal  wyborczy,  urnę 
wyborczą), przeprowadza je, liczy głosy, sporządza protokół i ogłasza wyniki.

11. Przed wyborami odbywa się kampania wyborcza, w której powinni uczestniczyć wszyscy 
kandydaci.

12. Kampania  wyborcza  trwa  2  tygodnie  przed  wyborami  i  może  przyjmować  wszelkie 
formy agitacji ( plakatowanie, spotkania przedwyborcze, ulotki,  wiersze, piosenki itd.)
 o  ile  nie  godzą  one  w  mienie  prywatne  i  szkolne,  nietykalność  osobistą  
oraz poszanowanie uczuć innych kandydatów czy wyborców.

13. W dniu poprzedzającym wybory kandydaci są zobowiązani usunąć wszelkie materiały 
reklamujące ich osoby.



14. Kandydata,  który  swoim zachowaniem w czasie  kampanii  wyborczej  naruszył  Statut 
Szkoły Komisja Wyborcza po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej może skreślić  
z listy wyborczej.

15. Wybory odbywają się w pierwszym tygodniu października.
16. W wyborach mogą wziąć udział, w charakterze obserwatorów opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego, pedagodzy szkolni, dyrektor.
17. W dniu wyborów nie  można – pod groźbą skreślenia  z  listy kandydatów-  prowadzić 

kampanii wyborczej.
18. Komisja wyborcza ustala listę kandydatów w porządku alfabetycznym na tydzień przed 

głosowaniem.
19. Wybory  odbywają  się  w wyznaczonym  wcześniej  lokalu  wyborczym(  sali  lekcyjnej)

w godzinach od 8:00-14:00.
20. Każdy uczeń-wyborca otrzymuje kartę do głosowania z wszystkimi kandydatami.
21. Karty do głosowania muszą być opatrzone pieczęcią szkoły.
22. Liczba kart powinna być zgodna z liczbą uczestników głosowania.
23. Głos można oddać na od 1 do 19 kandydatów.
24. Głosuje się przez postawienie krzyżyka przy nazwisku kandydata.
25. Karta  wyborcza,  na  której  znajduje  się  więcej  niż  19  krzyżyków,  będzie  nieważna.

 Za kartę nieważną uznaje się także: przekreślenie całej karty i kartę czystą bez krzyżyka.
26. Karty wrzucane są do urny wyborczej.
27. W głosowaniu uczestniczą całe klasy według harmonogramu, który zostanie wywieszony 

w gablocie Samorządu Uczniowskiego.
28. Wszelkie nieprawidłowości w trakcie głosowania rozstrzyga Komisja Wyborcza w trybie 

natychmiastowym.
29. Po  zakończeniu  głosowania  Komisja  Wyborcza  w  obecności  opiekunów  

i  pedagoga  szkolnego  lub  innego  nauczyciela  wyznaczonego  przez  dyrektora  szkoły 
otwiera urnę wyborczą i przystępuje do liczenia głosów.

30. Radę  Samorządu  Uczniowskiego  tworzy  19  osób,  które  otrzymały  największą  liczbę 
głosów.  Przewodniczący  Samorządu  Uczniowskiego  jest  powoływany  przez  Radę 
spośród jego członków.

31. Po zakończeniu liczenia głosów Komisja Wyborcza sporządza protokół, który podpisują 
wszyscy członkowie Komisji oraz nadzorujący tę procedurę nauczyciele.

32. Komisja  Wyborcza  ogłasza  i  podaje  do  publicznej  wiadomości  wyniki  wyborów  
w następnym dniu po ich przeprowadzeniu. Kopię protokołu umieszcza się w gablocie 
Samorządu Uczniowskiego.

33. W przypadku stwierdzenia  nieprawidłowości w czasie glosowania Komisja Wyborcza 
ma prawo unieważnić wybory i przeprowadzić następne w ciągu 2 tygodni.

34. Wybory uzupełniające Komisja Wyborcza zarządza w razie potrzeby.
35. Uczeń,  który  na  I  semestr  lub  koniec  roku  szkolnego  otrzyma  nieodpowiednią

 lub  naganną  ocenę  z  zachowania  zostaje  wykluczony  z  Rady  Samorządu 
Uczniowskiego.  Na  jego  miejsce  wchodzi  następny  uczeń  z  listy  kandydatów,  który 
otrzymał największą liczbę głosów.

36. Klasy, które są na miesięcznej praktyce lub na praktyce poza terenem szkoły nie biorą 
udziału w głosowaniu.

37. W  związku  z  połączeniem  szkół  wprowadza  się  zapis,  iż  do  Rady  SU  wchodzi 
proporcjonalnie  do  liczebności  uczniów  45%  kandydatów  z  klas  przydzielonych  
do  budynku  nr  1  i  55%  kandydatów  z  klas  przydzielonych  do  budynku
 nr 2 

38. Regulamin wyborów uchwala zarząd SU.



§3
ORGANY SU

1. Samorząd  Uczniowski  tworzą  wszyscy  uczniowie  szkoły,  którzy  wybierają  swoich 
przedstawicieli do zarządu w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym. 

2. Kadencja zarządu SU trwa dla poszczególnych członków w zależności od tego, w której 
są klasie: 

 -dwa lata, gdy osoba jest uczniem klasy pierwszej liceum lub drugiej technikum
- rok, gdy osoba jest uczniem klasy drugiej liceum lub trzeciej technikum. 

           W każdym roku odbywają się wybory uzupełniające.
3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Organami SU są:

• zebranie samorządów klasowych wszystkich klas;
• zarząd;
• przewodniczący;

5. W skład zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
Prezydium:

• przewodniczący,
• 2 zastępców przewodniczącego,
• sekretarz;

    oraz :
• 4 osoby odpowiedzialne za sprzątanie rejonów,
• 2 osoby prowadzące apele
• osoba odpowiedzialna za promowanie SU( fotograf)
• członkowie

6. W  skład  SU  nie  może  wchodzić  osoba,  która  swoją  postawą  nie  stanowi  wzoru  
dla pozostałych uczniów pod względem nauki i zachowania.

§4
DZIAŁALNOŚĆ

1. Samorząd Uczniowski działa kolegialnie. Zebrania SU zwoływane są przynajmniej raz 
w miesiącu (lub w miarę potrzeby) na wniosek przewodniczącego lub opiekunów SU. 
Zebrania są protokołowane.

2. Posiedzenie  Zarządu  zwołuje  i  prowadzi  Przewodniczący  SU lub  wyznaczony  przez 
niego członek Prezydium.

3. Przewodniczący SU może zaprosić do udziału w posiedzeniu zarządu:
-dyrektora szkoły,
-nauczycieli i innych pracowników szkoły, 
-przedstawicieli Rady Rodziców,
-inne osoby niezwiązane ze szkołą, na zasadzie ekspertów.
4. Zarząd SU może prowadzić:

- księgę protokołów,
- stronę internetową z bieżącymi informacjami na temat działalności SU.



§5
CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Celem działania SU jest:
• uczestnictwo młodzieży w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów 

oraz  partnerstwo  w  relacjach  uczniów  z  nauczycielami  w  realizacji  celów 
wychowawczych szkoły.

• stwarzanie  warunków  do  wyzwalania  w  uczniach  aktywności  społecznej, 
samokontroli, samooceny i samodyscypliny.

• kształtowanie  umiejętności  zespołowego  działania  uczniów,  przyjmowania 
współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;

• nauka demokratycznych form współżycia;
• pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole,
• kształtowanie pozytywnych postaw społecznych
• uczenie się odpowiedzialności, tolerancji,
• wszechstronne  działanie  zobowiązujące  uczniów do rzetelnej  nauki,  tworzenia 

przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom;
• organizowanie wolnego czasu uczniów

2. Do głównych zadań SU należy:
• współdziałanie  z  innymi  organami  szkoły  w  kierunku  zapewnienia  uczniom 

odpowiednich warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy tym uczniom, 
którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;

• przedstawianie dyrekcji szkoły opinii i potrzeb młodzieży;
• zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród oraz kar
• współudział  w  rozwijaniu  w  czasie  wolnym  od  zajęć  lekcyjnych  zainteresowań 

naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych;
• dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
• troska  o sprzęt  i  urządzenia  szkolne  oraz  angażowanie  uczniów do wykonywania 

niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
• organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w nauce;
• rozstrzyganie  sporów  między  uczniami,  zapobieganie  konfliktów  między 

nauczycielami i uczniami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie 
go poprzez opiekuna SU dyrekcji 

• organizowanie  imprez  ogólnoszkolnych  wynikających  z  rocznego  planu  pracy 
szkoły( zabaw, apeli, akademii, itp.)

• dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu SU.

§6
PRAWA I OBOWIĄZKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Samorząd Uczniowski broni praw uczniowskich i czuwa nad ich przestrzeganiem.
2. Samorząd Uczniowski ma obowiązek współpracy z dyrekcją szkoły w celu zapewnienia 

uczniom właściwych warunków do nauki i pracy.
3.  Samorząd Uczniowski ma prawo do:

• uzyskiwania informacji o bieżącej działalności szkoły;



• przedstawiania dyrekcji szkoły oraz Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców opinii 
we  wszystkich  sprawach  szkoły,  w  szczególności  dotyczących  realizacji 
podstawowych praw uczniów, takich jak:
• prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
• współtworzenia dokumentów i przepisów wewnątrzszkolnych
• prawo  do  organizowania  życia  szkolnego,  umożliwiającego  zachowanie 

właściwych  proporcji  między wysiłkiem szkolnym,  a  możliwością  rozwijania  
i zaspokajania własnych zainteresowań,

• prawo  organizowania  działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej
 oraz  rozrywkowej  zgodnie  z  własnymi  potrzebami  i  możliwościami 
organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem

4. Samorząd Uczniowski:
• może opiniować pracę nauczyciela  przed wystawieniem mu oceny pracy przez 

dyrektora
• ma  prawo  opiniować  zachowanie  ucznia,  przed  podjęciem  decyzji  Rady 

Pedagogicznej w sprawie skreślenia go z listy uczniów,
5. Zarząd  SU  może  występować  do  Rady  Rodziców  z  umotywowanymi  wnioskami

 o  dofinansowanie  działalności  SU oraz  pomoc  materialną  dla  uczniów szczególnie  
jej potrzebujących.

§7
SZCZĘŚLIWY NUMEREK

1. „Szczęśliwy numerek” jest to forma zabawy, trwająca przez cały rok szkolny.
2. Zasady funkcjonowania:szczęśliwego numerka”:

• Codziennie losowany jest inny numerek, wywieszany w gablocie SU,
• Numerków jest tyle ile uczniów posiada najliczniejsza klasa w szkole.
• Każdy numerek odpowiada numerowi ucznia w dzienniku,
• Szczęśliwy  numerek  zwalnia  ucznia  z  niezapowiedzianych  prac  pisemnych, 

odpowiedzi, zadań domowych w danym dniu.

§8
ODWOŁANIE I REZYGNACJA

1. Odwołanie Samorządu Uczniowskiego lub jego członka odbywa się na wniosek:
-grupy  co  najmniej  30%  uczniów(  wniosek  musi  być  udokumentowany  listami  z 
podpisami uczniów),
-grupy co najmniej 50% przedstawicieli SU,
-dyrektora szkoły,
-opiekuna SU; 
-Rady pedagogicznej

2. Niezwłocznie po odwołaniu lub rezygnacji, SU ustala termin wyborów uzupełniających 
lub całkowitych.  W przypadku,  gdy cały SU rezygnuje lub zostaje odwołany ze swej 
funkcji w jego obowiązku leży przeprowadzenie wyborów całkowitych.

3. Gdy SU opuszcza  pewna liczba  członków, taka,  że  działanie  SU nie  jest  zachwiane, 
dodatkowe wybory uzupełniające nie muszą się odbyć.



§9
SAMORZĄDY KLASOWE

1. Samorządy  klasowe  składają  się  z  trzech  osób:  przewodniczącego,  jego  zastępcy
 i skarbnika.

2. W zależności od potrzeb i specyfiki danej klasy do samorządu klasowego można wybrać 
dodatkowo: sekretarza, kronikarza, łącznika z biblioteką itp. Nie więcej jednak niż trzy 
osoby.

3. Samorządy klasowe wybierane są w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.
4. Samorządy  klasowe:  organizują  działalność  na  terenie  klasy,  współdziałają  

z  wychowawcami  klas  w  rozwiązywaniu  wszystkich  problemów  wychowawczych
 i organizacyjnych na terenie klasy, współdziałają z Samorządem Uczniowskim.

§ 10
1. Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego ZSP nr 1 w Chojnie wchodzi w życie 

z dniem jego uchwalenia. 
2. Po upływie 14 dni od dnia uchwalenia Regulaminu, struktura i dotychczasowe zasady 

działania Samorządu Uczniowskiego muszą zostać dostosowane do jego wymogów.
3. Tracą moc dotychczasowe Regulaminy działalności Samorządów Uczniowskich

Regulamin niniejszy został uchwalony na posiedzeniu w dniu 20.09.2008r.


