
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

I. Wstęp  

l.  a) Samorząd Uczniowski działa w oparcie o art. 55 Ustawy o systemie 

oświaty z dnia 7 września 1991r.  

b) Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły.  

Jest organizacja niezależną od administracji oświatowej i ugrupowań 

politycznych.  

c) Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.  

II. Władze samorządu:  

2.  a) Rada Samorządów Klasowych (są nimi zarządy Samorządów 

Klasowych).  

b) Zarząd  

3.  a) Rada składa się z samorządów wszystkich klas.  

b) Do kompetencji rady należą:  

- uchwalenie regulaminu samorządu i innych regulaminów wewnętrznych 

oraz dokonywanie zmian i poprawek.  

- wybór Komisji Wyborczej, która przeprowadza wybory do Zarządu. 

wybór opiekuna Samorządu.  

- podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania 

samorządu.  

- zatwierdzanie planu pracy i przyjmowanie sprawozdań.  

- w zebraniach Rady mają prawo uczestniczyć (bez prawa głosu) Opiekun 

Samorządu, Nauczyciele i Dyrektor Szkoły.  



- zebrania Rady zwołuje i prowadzi przewodniczący Zarządu.  

4.  a) Zarząd składa się z Przewodniczącego SU, Zastępcy, Sekretarza, 

Skarbnika i członków.  

b) Powołanie Zarządu odbywa się w drodze głosowania w sposób jawny 

na zebraniu Rady Samorządów Klasowych.  

c) Do kompetencji Zarządu należy:  

- kierowanie pracą Samorządu,  

- reprezentowanie Samorządu wobec członków i na zewnątrz,  

- powoływanie sekcji i mianowanie ich przewodniczących,  

- prowadzenie dokumentacji pracy Samorządu i dokumentacji finansowej,  

- zebrania Zarządu odbywają się rzadziej niż l raz w miesiącu,          w 

zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć (bez prawa do głosu) opiekun SU, 

przedstawiciele władz szkoły, rodziców  

- zebrania zwołuje i prowadzi Przewodniczący SU lub upoważniony przez 

niego członek Zarządu,  

- Zarząd jest zobowiązany prowadzić protokoły ze swoich posiedzeń, 

dokumentację pracy i dokumentację finansową,  

- Dokumenty finansowe w imieniu SU podpisuje cały Zarząd lub 

przynajmniej Skarbnik i Przewodniczący.  

5. Członkowie Rady i Zarządu mają obowiązek:  

- aktywnego udziału w pracach Samorządu,  

- informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych             

z nauką i pracą w SU,  



- obrony praw i godności uczniów,  

- reprezentowania uczniów wobec Dyrekcji szkoły, rady  

Pedagogicznej, Rady Szkoły.  

III. Kadencja władz i wybory  

a) kadencja władz trwa l rok,  

wybory do Zarządu odbywają się jawnie przy nieograniczonej liczbie 

kandydatów i udziale co najmniej 2/3 członków Rady Samorządów 

klasowych,  

wybory prowadzi wybrana w sposób jawny Komisja Wyborcza, którą 

powołuje Rada Samorządów klasowych w maju,  

d) wybory do Zarządów klasowych odbywają się w I tygodniu września,  

e) wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się w czerwcu,  

f) kandydatury na przewodniczącego SU oraz do składu Zarządu 

zgłaszane są przez Samorządy klasowe na tydzień przed wyborami do 

Komisji Wyborczej.  

IV. Sekcje Samorządu Uczniowskiego.  

a) dla realizacji zadań Zarząd może powołać sekcje,  

b) sekcje powoływane są spośród wszystkich uczniów,  

c) przy powołaniu sekcji musi być określone: - nazwa  

- zakres działalności,  

- charakter działania (stały lub tymczasowy),  

- skład osobowy.  



V. Opiekun samorządu.  

a) Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest doradcą służącym pomocom i 

doświadczeniem,  

b) Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich przejawach pracy 

Samorządu.  

c) wyboru dokonuje rada w czerwcu i po uzyskaniu zgody kandydata.  

VI. Postanowienia końcowe:  

Regulamin i zgłaszane poprawki zatwierdzone są na posiedzeniu Rady 

samorządów Klasowych większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków Rady. 


