
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  

IM. WINCENTEGO WITOSA 

W SAMOSRZELU 

 

Podstawa prawna: 

- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku - art. 55 ust. 3 ( z późniejszymi 

zmianami), 

- Statut Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu.   

I. Postanowienia ogólne: 

1. Samorząd Uczniowski z mocy prawa tworzą wszyscy uczniowie ZSP w Samostrzelu. 

2. W poszczególnych klasach działają Samorządy Klasowe, których członkami są uczniowie danej 

klasy. 

3. Organy Samorządy uczniowskiego wybierane są w demokratycznych wyborach. 

4. Zarząd Samorządu Klasowego, Rada Siedmiu zobowiązane są informować ogół uczniów o 

swojej działalności. 

5. Kadencja Rady Siedmiu w ZSP w Samostrzelu trwa rok. 

 

II. Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego: 

 

1. Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest: 

a. uczestnictwo młodzieży w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz budowaniu 

relacji uczniów ze społecznością; 

b. stwarzanie warunków do wyzwalania w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, 

samooceny i samodyscypliny; 

c. kształtowanie zespołowego działania uczniów, przyjmowania współodpowiedzialności za 

jednostkę i grupę; 



d. uczenie się demokratycznych form współżycia; 

e. pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole; 

f. kształtowanie pozytywnych postaw społecznych; 

g. uczenie się odpowiedzialności oraz zrozumienia odrębności przekonań, tolerancji; 

h. wszechstronne działanie motywujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej 

atmosfery w szkole, okazywanie szacunku; 

i. organizowanie wolnego czasu. 

 

2. Do głównych zadań Samorządu Uczniowskiego należy: 

a. współdziałanie z innymi organami szkoły w kierunku zapewnienia uczniom odpowiednich 

warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej 

sytuacji; 

b. przedstawianie organom szkoły opinii dotyczących istotnych spraw szkoły; 

c. współudział w organizacji czasu wolnego, zainteresowań naukowych i kulturalnych; 

d. dbanie o dobre imię i cześć szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji; 

e. organizowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska; 

f. organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom, którzy mają trudności w nauce; 

g. organizowanie życia kulturalnego i imprez szkolnych. 

 

III. Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego: 

1. Samorząd Uczniowski broni praw ucznia i czuwa nad ich przestrzeganiem. 

2. Samorząd Uczniowski ma obowiązek współpracy z władzami szkoły w celu zapewnienia 

uczniom właściwych warunków do nauki i pracy. 

3. Samorząd Uczniowski ma prawo do: 

a. uzyskiwania informacji o bieżącej działalności szkoły; 

b. przedstawiania władzom szkoły oraz Radzie Pedagogicznej wnioski dotyczące funkcjonowania 

szkoły; 



c. występowania w sprawach określonych w Statucie ZSP w Samostrzelu; 

d. organizowania życia szkolnego; 

e. zapoznania się z regulaminem oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz programem 

nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami; 

f. opiniowania uczniów do wyróżnień i nagród przyznawanych w szkole oraz wnoszeniu uwag do 

opinii władz szkoły o poszczególnych uczniach; 

g. opiniowania uczniów do Stypendium Rady Ministrów; 

h. zamieszczania aktualnych wiadomości o swoich działaniach w gablocie Samorządu 

Uczniowskiego i na stronie www szkoły. 

 

IV. Prawa i obowiązki ucznia: 

1. Prawa i obowiązki uczniów określa jednolity tekst Statutu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

im. Wincentego Witosa w Samostrzelu. 

2. Uczeń ma prawo zgłosić naruszenie swoich praw do władz Samorządu Uczniowskiego. 

3. Uczniowie  występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą z tego powodu ponosić 

negatywnych konsekwencji. 

V. Organy Samorządu Uczniowskiego: 

1. Organy Samorządu Uczniowskiego są reprezentantami ogółu uczniów ZSP w Samostrzelu. 

2. Organem Samorządu Uczniowskiego jest Rada Siedmiu. 

V. 1. Rada Siedmiu: 

1. Radę Siedmiu tworzą reprezentanci siedmiu klas ZSP w Samostrzelu. 

2. Rada obraduje na zebraniach zwołanych przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 

3. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego (lub wyznaczony członek). 

4. Zebrania Rady Siedmiu powinny być zwoływane, co najmniej raz w tygodniu. 

5. O zwołanie Rady może wystąpić Dyrektor, Opiekun Samorządu, Samorząd Klasy. 

6. Do kompetencji Rady Siedmiu należy: 

a. reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec Dyrekcji i Rady Pedagogicznej; 



b. czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia; 

c. przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Samorządu Uczniowskiego; 

d. uchwalanie i modyfikowanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego; 

e. odwoływanie członków Rady Siedmiu, jeżeli nie wykonują powierzonych im zadań. 

V. 2. Przewodniczący Samorządu uczniowskiego: 

1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wybrany jest w powszechnych, bezpośrednich, 

tajnych i równych wyborach. 

2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej. 

3. Kandydat na Przewodniczącego musi osiągać dobre wyniki w nauce i zachowaniu. 

4. Do zadań Przewodniczącego należy: 

a. kierowanie pracą Samorządu Uczniowskiego; 

b. zwoływanie i przewodniczenie naradzie Samorządu Uczniowskiego; 

c. podejmowanie inicjatyw w sprawach uczniowskich; 

d. realizowanie programu prac Samorządy Uczniowskiego; 

e. przewodniczenie Radzie Siedmiu; 

f. współpraca z Samorządami Klasowymi; 

g. zwoływanie zebrań Rady Siedmiu; 

h. współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów młodzieży, wszelkich sporów i konfliktów 

między uczniami; 

i. umożliwienie realizacji inicjatyw uczniowskich. 

V. 3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego: 

1. Rada Siedmiu składa się z uczniów wybranych w powszechnych, tajnych, bezpośrednich, 

równych wyborach. 

2. Rada Siedmiu jest organem wykonawczym. Liczy 7 osób wybranych w demokratycznych 

wyborach. 

3. Do kompetencji Rady Siedmiu należy: 



a. kierowanie bieżąca działalnością Samorządu Uczniowskiego; 

b. reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego na zewnątrz; 

c. współorganizowanie życia szkolnego; 

d. opracowanie rocznego planu pracy Samorządu Uczniowskiego; 

e. przedstawianie Dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej wniosków, opinii i petycji 

dotyczących życia szkolnego. 

4. Zebrania Rady Siedmiu zwołuje Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego nie rzadziej niż 

raz w tygodniu. 

5. Członka Samorządu Uczniowskiego można odwołać, jeżeli nie przestrzega Regulaminu 

Samorządu Uczniowskiego, uchyla się od obowiązków szkolnych. 

 

  VI. Opiekun Samorządu Uczniowskiego: 

1. Dyrektor szkoły powołuje Opiekuna Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej. 

2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego: 

a. czuwa nad pracami Samorządu Uczniowskiego; 

b. pomaga w dotarciu do odpowiednich dokumentów prawnych szkoły; 

c. pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach; 

d. pomaga w prowadzeniu dokumentacji Samorządu Uczniowskiego; 

e. ma prawo wstrzymać realizację decyzji organów Samorządu Uczniowskiego niezgodnych ze 

Statutem szkoły; 

f. jest jedyną uprawnioną osobą do zwalniania uczniów z lekcji w związku z działalnością w 

Samorządzie Szkolnym; 

g. tylko w uzasadnionych przypadkach może zwoływać specjalne posiedzenia Samorządu 

Uczniowskiego w czasie zajęć lekcyjnych. 

3. Opiekunowi Samorządu Uczniowskiego przysługuje prawo do wstrzymania realizacji decyzji 

organów Samorządu Uczniowskiego niezgodnych ze Statutem ZSP W Samostrzelu. 

 

 



VII. Tryb przeprowadzania wyborów do Samorządu Uczniowskiego 

(ordynacja wyborcza) 

1.W wyborach do Samorządu Szkolnego biorą udział wszyscy uczniowie ZSP w Samostrzelu. 

2. Wybory są równe, każdy uczeń dysponuje tylko jednym głosem. 

3. Wybory są tajne. 

4. Wybory są bezpośrednie, każdy uczeń osobiście bierze udział w wyborach. 

5. Kandydat na członka Samorządu Szkolnego musi mieć nieposzlakowaną opinię i co najmniej 

ocenę dobrą z zachowania. 

6. Prawo startowania w wyborach ma uczeń , będący przedstawicielem swojej klasy. 

7. Kandydatów należy zgłaszać najpóźniej na 10 dni przed ustaloną datą wyborów. 

8. Datę wyborów ustala dyrektor szkoły. 

9. W przypadku nieobecności dyrektora datę wyborów ustala jego zastępca. 

10. Kampania wyborcza rozpoczyna się na tydzień przed ustaloną data wyborów. 

11. W czasie kampanii wyborczej kandydaci do władz Samorządu Szkolnego prezentują 

społeczności szkolnej swoje programy. 

12. W czasie kampanii wyborczej zabrania się:  

a. niszczenia plakatów wyborczych, 

b. szkalowania kandydatów. 

13. W przypadku niestosowania się do pkt. 3 osoba, która dopuści się łamania przepisów 

otrzymuje naganę dyrektora. 

14. W skład komisji wyborczej wchodzą: 

a. nauczyciel odpowiedzialny za organizacje wyborów lub opiekun Samorządu Szkolnego, 

b. pięciu wyznaczonych przez w/w uczniów. 

15. Komisja wyborcza dysponuje kartami do głosowania opatrzonymi stemplami szkoły. 

16. Po zakończeniu wyborów komisja jest zobowiązana napisać protokół z przebiegu wyborów. 

17. W wyznaczonym dniu wyborów uczniowie oddają głosy do przygotowanej wcześniej urny 

wyborczej. 



18. Ogłoszenie wyników wyborów do władz Samorządu Szkolnego odbywa się najpóźniej dzień 

po wyborach. 

19. Wyniki wyborów wywiesza się na tablicy Samorządu Szkolnego. 

20. W skład Samorządu Szkolnego wchodzi 7 uczniów. 

21. Przewodniczącym Samorządu Szkolnego zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę 

głosów. 

 

 

Załączniki: 

a/ Statut Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu, strona 9. 

 


