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Rozdział I 
Podstawa prawna 

 § 1 

 
Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej działa na podstawie 

art. 55. ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z 
późniejszymi zmianami) oraz statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 
 

Rozdział II 
Postanowienia ogólne 

§ 2 

1. W Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej działa samorząd uczniowski zwany dalej   
„samorządem”. 
2.  Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
3.  Samorząd jest organizacją niezaleŜną. 
4. Samorząd współpracuje z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców oraz  
organizacjami działającymi na terenie szkoły. 
5. Działalność samorządu nie moŜe być sprzeczna z postulatami rady rodziców, statutem 
szkoły oraz ogólnie przyjętymi zasadami i prawami. 
6.  Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. 
 

Rozdział III 
Prawa i obowiązki samorządu uczniowskiego 

§ 3 

1. Samorząd uczniowski ma prawo przedstawiać swoje wnioski i opinie radzie pedagogicznej 
oraz dyrektorowi szkoły we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach 
dotyczących realizacji  podstawowych praw uczniów, do których naleŜą: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i 
stawianymi wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
3) prawo do organizacji Ŝycia szkolnego, umoŜliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem  szkolnym, a moŜliwością zaspokajania własnych 
zainteresowań,  

4) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 
rozrywkowej zgodnie z  potrzebami i moŜliwościami organizacyjnymi szkoły w 
porozumieniu z dyrekcją szkoły, 

5) prawo do opiniowania pracy nauczycieli w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej 
(art. 6a pkt. 5 ustawy Karta Nauczyciela), 

6) prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów samorządu, 
7) prawo do redagowania gazetki szkolnej. 



 
2. Samorząd uczniowski ma obowiązek:  

1) kontroli przestrzegania obowiązujących praw i norm w szkole, 
2) występowania w sprawach ucznia związanych z działalnością szkoły, 
3) występowania z wnioskiem do dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej i rady rodziców na 

prośbę 2/3 społeczności dotyczących Ŝycia szkoły, 
4) zapewnienia pomocy uczniom mającym problemy w procesie dydaktyczno – 

wychowawczym, 
5) przedstawienia sprawozdania społeczności uczniowskiej ze swojej działalności. 

 Rozdział IV 
Władze i organy samorządu uczniowskiego 

§ 4 

Organami samorządu uczniowskiego są: 
 

1. Samorząd klasowy w składzie: 
 

1) przewodniczący klasy 
2) zastępca przewodniczącego 
3) skarbnik 
4) sekretarz (w przypadku prowadzenia kroniki klasowej) 

 
2. Rada samorządu uczniowskiego 
 
3. Zarząd samorządu uczniowskiego w składzie: 
 

1) Przewodniczący samorządu uczniowskiego, który kieruje pracą zarządu i rady SU 
2) Zastępcy  przewodniczącego samorządu uczniowskiego 

 
4. Dla realizacji swoich zadań zarząd SU moŜe powoływać sekcje stałe lub doraźne. 

Podczas powoływania sekcji zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i 
kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace i 
skład osobowy. Członkiem sekcji moŜe zostać kaŜdy uczeń szkoły. 

 

Rozdział V 
Tryb wyboru  samorządu uczniowskiego 

§ 5 

1. Tryb wyboru samorządu klasowego: 
 

1) Samorząd klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów, 
    w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy, na początku roku szkolnego. 

 
 



2. Tryb wyboru zarządu samorządu uczniowskiego: 
 

1) W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV – VI  i I – III gimnazjum w 
głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

2) Nad przebiegiem wyborów czuwają opiekunowie samorządu. 
3) Wybory do zarządu składają się z następujących etapów: 

a) Do dnia ustalonego w ogłoszeniu opiekunów samorządu kaŜda klasa 
dokonuje wyboru  maksymalnie 2 kandydatów do zarządu SU. Kandydaci 
muszą spełniać następujące warunki:  

� uzyskać co najmniej dobre oceny ze wszystkich przedmiotów nauczania, 
� posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania 

b) W ciągu dwóch kolejnych dni przewodniczący klas zgłaszają na piśmie 
opiekunom SU wybranych kandydatów do zarządu z ich krótką 
charakterystyką (kandydatury opiniuje wcześniej wychowawca klasy). 

c) Kampania wyborcza kandydatów kończy się dzień przed planowanymi 
wyborami, nie powinna zakłócać pracy szkoły (szczegóły techniczne 
dotyczące kampanii wyborczej ustalają opiekunowie w porozumieniu z 
dyrektorem szkoły). 

d) W dniu wyborów naleŜy powołać trzyosobową  komisję wyborczą, w skład 
której nie mogą wchodzić osoby kandydujące. 

e) Członkami zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę 
głosów. 

f) Wybory zarządu samorządu powinny zakończyć się do 20 września 
kaŜdego roku szkolnego. 

g) Zgłoszeni przez samorządy klasowe kandydaci do zarządu, którzy nie 
uzyskali ilości głosów uprawniających ich do zajmowania stanowiska w 
zarządzie, tworzą wraz z zarządem radę samorządu uczniowskiego. 

4) Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok. 
 

Rozdział VI 
Tryb wyboru  opiekunów samorządu uczniowskiego 

§ 6 

 
1.   Opiekun SU jest doradcą słuŜącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy SU. 
      Ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy samorządu. 
2.   Wyboru  opiekunów   samorządu dokonują  uczniowie  klas  IV – VI   SP i  I – III 
      gimnazjum w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym w miesiącu wrześniu. Do 
      roli  opiekunów  zostają  powołani  nauczyciele,  którzy  uzyskali  największą  ilość 
      głosów. 

      3.   Kadencja opiekuna samorządu  trwa 1 rok. 
      4.   Nauczyciel, który pełnił funkcję opiekuna samorządu przez okres 5 lat,  przez kolejne 
            5 lat  moŜe zrezygnować z kandydowania do tej funkcji. 
 
 
 
 



Rozdział VII 
Kompetencje organów samorządu uczniowskiego 

§ 7 

1. Samorząd klasowy: 
1) reprezentuje klasę na zewnątrz wobec nauczycieli i władz szkolnych, 
2) organizuje Ŝycie klasy, 
3) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy, 
4) organizuje pomoc koleŜeńską przy udziale wychowawcy, 
5) informuje klasy o postanowieniach i pracach rady uczniowskiej. 

 
2. Rada samorządu uczniowskiego: 

1) podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działalności samorządu, 
2) opracowuje harmonogram prac samorządu, 
3) kieruje bieŜącą pracą samorządu, 
4) reprezentuje samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią, 
5) informuje o prawach i obowiązkach uczniów,  
6) współpracuje z przewodniczącymi klas. 

 
3. Zarząd samorządu uczniowskiego: 

1) reprezentuje samorząd uczniowski,  
2) kieruje pracą rady samorządu, 
3) przewodniczy obradom samorządu, 
4) pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych, 
5) przydziela zadania poszczególnym członkom, 
6) organizuje współpracę rady samorządu z radami klasowymi. 

 
Rozdział VIII 

Dokumentacja samorządu uczniowskiego 

§ 8 

1. Dokumentację samorządu uczniowskiego tworzą: 
1) Regulamin samorządu uczniowskiego. 
2) Plan pracy samorządu uczniowskiego na dany rok szkolny. 
3) Sprawozdanie z działalności za I i II semestr. 

 
Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

§ 9 

Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed 
wyborami kandydatów do zarządu samorządu. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom 
oraz opublikowany na stronie internetowej szkoły. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 
zatwierdzenia przez radę pedagogiczną i dyrektora szkoły. 


