
R e g u l a m i n

Samorządu uczniowskiego

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków 
w Bartoszycach
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Samorząd uczniowski jest organizacją obejmującą wszystkich uczniów szkoły.

Rozdział I

Cele i zadania samorządu uczniowskiego

1. Celem samorządu uczniowskiego jest reprezentowanie ogółu uczniów szkoły oraz 
podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.

2. Do głównych zadań samorządu uczniowskiego należy:
a) pobudzanie i organizowanie form aktywności uczniów na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły,
b) aktywizowanie uczniów w procesie samowychowania oraz kształtowanie ich 

świadomości społecznej, demokratycznej postawy ideowo- moralnej, umiejętności 
współżycia w zespole,

c)  rozwiązanie trudności napotykanych przez poszczególnych uczniów poprzez 
pośrednictwo z własnej inicjatywy lub na prośbę kolegów, zgłaszanie postulatów do 
rady pedagogicznej, współdecydowanie o przyznaniu nagród i wyróżnień, 
stosowaniu kar,

d) reprezentowanie interesów uczniów w zakresie stosowania przez nauczycieli zasad 
oceniania osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania uczniów,

e) przedstawianie radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły opinii w zakresie:
• prawa do zapoznawania się uczniów z programem nauczania, z jego treścią, 

celami i stawianymi wymaganiami,
• prawa do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, możliwościami 
organizacyjnymi i statutem szkoły, również w formie zajęć pozalekcyjnych,

• prawa do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu 
uczniowskiego.

f) udział w rozstrzyganiu sporów między uczniami oraz zapobiegania konfliktom 
między uczniami a nauczycielami w ramach zespołu wychowawczego szkoły,

g) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, udział w pracach społecznych na rzecz klasy, 
szkoły i środowiska,

h) dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
3. Samorząd uczniowski ma obowiązek:

a) składania ogółowi uczniów sprawozdania ze sposobu załatwiania zgłaszanych 
wniosków i postulatów.
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Rozdział II

Organizacja działania samorządu uczniowskiego

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu jest samorząd  klasowy.
2. Ogólne zebranie uczniów danej klasy wybiera  spośród siebie prezydium samorządu 

klasowego (przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, skarbnika i sekretarza).
3. Plenarne zebranie samorządów klasowych wybiera spośród siebie prezydium samorządu 

uczniowskiego jako organ wewnętrzny kierujący pracami samorządu.
4. Prezydium samorządu uczniowskiego opracowuje roczny plan, składa sprawozdanie z jego 

realizacji oraz prowadzi dokumentację obrazującą działalność samorządu.
5. Prezydium samorządu uczniowskiego jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
6. Najwyższą władzą ogółu uczniów jest zebranie plenarne uczniów szkoły. Zebranie jest 

zwołane raz w czasie kadencji samorządu uczniowskiego.
7. W skład prezydium wchodzą: przewodniczący samorządu uczniowskiego, zastępca 

przewodniczącego do szkół średnich, zastępca przewodniczącego ds. szkół zawodowych, 
sekretarz oraz przewodniczący poszczególnych sekcji.

8. Kadencja samorządu uczniowskiego i jego organów trwa jeden rok, począwszy od 30 
września do 30 września następnego roku szkolnego, do następnych wyborów.

9. Prezydium samorządu uczniowskiego swoje zadania regulaminowe realizuje poprzez sekcje:
a) naukową,
b) kulturalną,
c) gospodarczą,
d) sportowa.

Poszczególne sekcje podejmują następujące zadania:
Sekcja naukowa: 

a) popularyzowanie zagadnień naukowych, spotkania z przedstawicielami środowiska 
kulturalnego (prelekcje, odczyty),

b) organizacja pomocy koleżeńskiej,
c) prowadzenie tablicy obrazującej frekwencję i czytelnictwo w szkole.

 Sekcja kulturalna:
a) podnoszenie kultury współżycia między uczniami,
b) stwarzanie atmosfery wzajemnej życzliwości,
c) organizowanie wyjść i wyjazdów do teatru,
d) organizowanie imprez szkolnych.

Sekcja gospodarcza:
a) ustalenie dyżurów w szatni i na korytarzach,
b) dbanie o ład i estetykę pomieszczeń szkolnych i otoczenie wokół szkoły.

Sekcja sportowa:
a) organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych na terenie szkoły,
b) propagowanie sportu i turystyki.

10. Częstotliwość zebrań samorządu określa się potrzebą realizacji zadań szkoły oraz na 
wniosek przewodniczącego samorządu oraz opiekuna samorządu.
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Rozdział III

Tryb podejmowania uchwały

1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
regulaminowego składu zebrania.

2. Uchwały są protokółowane w protokolarzu samorządu uczniowskiego.
3. Za protokolarz i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz przewodniczący 

samorządu uczniowskiego.

Rozdział IV

Wybory do prezydium samorządu uczniowskiego

1. Kandydatów do prezydium samorządu uczniowskiego może zgłaszać każdy uczeń szkoły za 
pośrednictwem prezydium samorządu klasowego.

2. Lista kandydatów do prezydium samorządu uczniowskiego nie może być mniejsza od liczby 
ustalonych miejsc. Zgłaszani kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą 
wziąć udział w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.

3. Wybory do prezydium samorządu uczniowskiego odbywają się w głosowaniu jawnym przy 
obecności co najmniej połowy regulaminowego składu zebrania wyborczego.

4. Wybrani zostają ci  kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 50% oraz jeden głos 
uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.

5. Nowo wybrane prezydium ma obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim 
posiedzeniu.

6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego 
samorządu uczniowskiego:

a) sprawozdanie ustępującego samorządu z działalności w okresie sprawozdawczym,
b) dyskusja i udzielenie absolutorium,
c) wybór przewodniczącego, zastępców i sekretarza zebrania,
d) uchwalenie wniosków programowo- organizacyjnych do działalności samorządu 

uczniowskiego w następnej kadencji,
e) wybory prezydium samorządu uczniowskiego.

Rozdział V

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy samorządu uczniowskiego

1. Samorząd uczniowski gromadzi fundusze na  wspieranie statutowej działalności szkoły z 
następujących źródeł:

a) z dochodowych imprez organizowanych przez samorząd (zabawa andrzejkowa, 
zabawa noworoczna i inne),

b) z dobrowolnych składek uczniów, ich rodziców , i innych osób.

4


	R e g u l a m i n
	Samorządu uczniowskiego
	Rozdział I
	Rozdział II
	Rozdział III
	Rozdział IV
	Rozdział V

