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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Podstawą prawną działania Samorządu Uczniowskiego jest art. 55 ustawy o systemie 

oświaty z 7.09.1991r. oraz Statut Szkoły. 

2. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2. 

3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Regulamin określa ogólne zasady i formy działania Samorządu Uczniowskiego na 

terenie ZSP nr 2. Jest on podstawowym dokumentem regulującym wszystkie aspekty 

działania Samorządu Uczniowskiego. 

5. Dyrektor Szkoły powierza funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego zastępcy 

dyrektora ds. wychowawczych, którego zadaniem jest nadzorowanie działań 

Samorządu Uczniowskiego. 

 

Rozdział II 

PODSTAWOWE ZADANIA I PRAWA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

1. Zadania Samorządu Uczniowskiego: 

 reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły, przedstawianie władzom 

szkoły opinii i potrzeb uczniów, 

 dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji, 

 opracowanie i praca zgodnie z planem pracy, 

 pełnienie dyżurów uczniowskich, 

 dbałość o estetykę sal lekcyjnych i korytarzy, 

 współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie organizacji życia szkolnego ujętego 

w planie dydaktyczno – wychowawczym szkoły, 

 integracja uczniów szkoły i kształtowanie umiejętności zespołowego działania 

poprzez organizowanie klasowych i ogólnoszkolnych imprez rozrywkowych (gry, 

zabawy, koncerty, wieczorki, imprezy okolicznościowe), 

 kształtowanie przyjaznej atmosfery szkoły opartej na wzajemnym poszanowaniu, 

godności osobistej, tolerancji i szacunku, 

 współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, sportowych, kulturalnych, 

krajoznawczych, 

 organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności 

w szkole, 

 wykorzystywanie gazety samorządowej do kształtowania zaangażowanych postaw, 

2. Podstawowe prawa Samorządu Uczniowskiego: 

 prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami 

i stawianymi wymaganiami, 

 prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

 prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 
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 prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 

w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, 

 prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządy. 

 

Rozdział III 

ORGANY SAMORZĄDY UCZNIOWSKIEGO 

 

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

 Samorząd Klasowy w składzie: 

- Przewodniczący klasy, 

- Zastępca Przewodniczącego 

- Skarbnik. 

 Sekcje (mogą mieć charakter stały lub doraźny). 

 Rada Samorządu Uczniowskiego. 

 Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie: 

- Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, 

- Zastępca Przewodniczącego SU, 

- Sekretarz, 

- Przewodniczący Sekcji. 

2. Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego 

 Samorząd Klasowy: 

- reprezentuje klasę na zewnątrz, 

- organizuje życie klasy, 

- wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy. 

 Sekcje: 

- realizują szczegółowe zadania zawarte w planie pracy Samorządu 

Uczniowskiego. 

 Rada Samorządu Uczniowskiego: 

- podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU, 

- uchwala regulamin SU oraz podejmuje uchwały w sprawie dokonywania 

zmian w regulaminie, 

- podejmuje decyzje dotyczące gromadzenia i wydatkowania środków 

finansowych, 

- uchwala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok, 

- opiniuje wybór Opiekuna SU, 

- zatwierdza sprawozdania z działalności SU. 

Rada SU jest zwoływana na wniosek Przewodniczącego SU, nauczyciela – 

opiekuna, Samorządów Klasowych w celu podejmowania ważnych decyzji 

w formie uchwał głosowanych zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej 50 %+1 członków Rady SU (zwykła większość głosów jest to taka liczba 

głosów „za”, która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów „przeciw”, 

głosy „wstrzymujące się” są pomijane). 

 Zarząd Samorządu Uczniowskiego: 

- pod opieką nauczyciela – opiekuna opracowuje plan pracy na bieżący rok 

szkolny, 

- czuwa nad terminową realizacją planu pracy, 

- opracowanie harmonogramu dyżurów uczniowskich, 

- organizuje i przeprowadza wybory do Zarządu SU, 

- pomaga w przygotowaniu uroczystości i imprez szkolnych, 
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- współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców 

w ramach swoich kompetencji, 

- przydziela zadania przewodniczącym sekcji, 

- opiniuje uchwalone wszelkiego rodzaju statuty i regulaminy szkolne, pracę 

ocenianych nauczycieli, decyzje odnośnie kar i nagród, 

- prowadzi kronikę i dokumentację związaną z działalnością Samorządu 

Uczniowskiego. 

 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

- kieruje pracą Zarządu Samorządu Uczniowskiego, 

- reprezentuje Samorząd Uczniowski przed organami szkoły, 

- reprezentuje szkołę na uroczystościach i imprezach pozaszkolnych, 

- odpowiada za realizację uchwał Samorządu Uczniowskiego, 

- bierze udział w wybranych posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

 

Rozdział IV 

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

1. Tryb wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego: 

 Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU są równe, 

tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim 

nauczycielom. Kadencja wynosi 2 lata. 

 Opiekun SU wybierany jest co dwa lata w miesiącu styczniu lub lutym . 

 Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły. 

 Ogólnoszkolne wybory Opiekuna SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza 

w skład której wchodzi 5 losowo wybrany przedstawicieli klas Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej. 

 Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na co najmniej 2 tygodnie przed 

ustalonym terminem wyborów. Do jej obowiązków należy: 

- określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów przynajmniej na 1 tydzień przed 

terminem wyborów, 

- przygotowanie wyborów, 

- ogłoszenie terminu i miejsca wyborów, 

- przeprowadzenie wyborów, 

- obliczenie głosów, 

- sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników. 

 Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób: 

- Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów na opiekuna SU umieszczone 

są w kolejności alfabetycznej. 

- Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją 

Wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji 

uczniowskiej członkom Komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie 

kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do 

urny wyborczej. 

- Opiekunem SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów. 

- Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów 

zaistnieje trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza 

zarządza wybory uzupełniające. 

2. Do obowiązków opiekuna Samorządu Uczniowskiego należy: 

 kierowanie wraz z Przewodniczącym SU pracą Zarządu Samorządu 

Uczniowskiego 
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 udzielanie pomocy w realizacji zadań Samorządu Uczniowskiego, 

 czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w zakresie 

dysponowania jego funduszami, 

 kontrola dyżurów uczniowskich, 

 nadzorowanie redagowania samorządowej gazety, 

 inspirowanie działalności pozalekcyjnej, 

 reprezentowanie interesów uczniów, przedstawianie planów i zamierzeń 

Samorządu Uczniowskiego Radzie Pedagogicznej i Dyrekcji Szkoły, 

 składanie sprawozdań z działalności Samorządu Uczniowskiego 

 uczestniczenie w zebraniach poszczególnych organów Samorządu Uczniowskiego. 

3. Opiekun może być wspomagany przez innych nauczycieli szkoły, szczególnie w pracy 

poszczególnych Sekcji Samorządu Uczniowskiego. 

 

Rozdział V 

WYBORY ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Tryb wyboru Samorządu Klasowego: 

 Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej 2/3 stanu klasy. 

2. Sekcje 

 Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły. 

 Wyboru Przewodniczących sekcji dokonują uczniowie wchodzący w skład 

określonej sekcji zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 stanu 

sekcji. 

3. Rada Samorządu Uczniowskiego: 

 Do Rady Samorządu Uczniowskiego należą uczniowie z poszczególnych klas 

(samorządy klas), Przewodniczący sekcji oraz Zarząd SU.  

4. Tryb wyboru Zarządu Samorządu Uczniowskiego: 

 Zarząd SU wybierany jest co roku w miesiącu wrześniu. Wybory do organów SU 

są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe. 

 Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły. 

 Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na: 

- stałego członka Zarządu SU – posiada każdy uczeń szkoły, 

- Przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy, 

 Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza 

w skład której wchodzi 5 losowo wybrany przedstawicieli klas Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej, którzy nie są kandydatami. 

 Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na co najmniej 2 tygodnie przed 

ustalonym terminem wyborów. Do jej obowiązków należy: 

- przyjęcie zgłoszeń od kandydatów, 

- określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii 

wyborczej przynajmniej na 1 tydzień przed terminem wyborów, 

- przygotowanie wyborów, 

- ogłoszenie terminu i miejsca wyborów, 

- przeprowadzenie wyborów, 

- obliczenie głosów, 

- sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników. 

 Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób: 
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- Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 1 tygodnia przed ustalonym 

terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję 

Wyborczą. 

- Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU umieszczone 

są w kolejności alfabetycznej. 

- Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją 

Wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji 

uczniowskiej członkom Komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie 

kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do 

urny wyborczej. 

- Członkami Zarządu SU zostają pierwsze 3 osoby, które otrzymały największą 

liczbę głosów. 

- Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą 

liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu 

SU. 

- Wiceprzewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w 

kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu 

SU. 

- Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów 

zaistnieje trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza 

zarządza wybory uzupełniające. 

5. W przypadku rażących zaniedbań na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady  

Pedagogicznej, Opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub Rady SU może dojść do 

odwołania Zarządu SU lub jego członków. 

 

Rozdział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE 

 

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów 

Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji 

szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady SU. 

2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. 

 

--------------------------- 

Obowiązuje od dnia 8 stycznia 2017 roku 


