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REGULAMIN  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

Podstawa prawna 

Art 55 Ustawy o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572                        

z późniejszymi zmianami). 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Samorząd uczniowski działa na podstawie ustawy o Systemie Oświaty, jest 

zgodny ze Statutem placówki i stanowi jego załącznik. 

2. Samorząd uczniowski tworzą uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej  

Nr 3  przy SOSW. 

3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. W wyborach do rady samorządu szkolnego biorą udział wszyscy uczniowie 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 poprzez wybór swoich samorządów 

klasowych. 

5. Samorządy klasowe na pierwszym zebraniu w głosowaniu równym i tajnym 

dokonują wyboru rady samorządu szkolnego. 

  

Rozdział II 

ORGANY SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

 

1. Samorząd szkolny jest organem  przedstawicielskim uczniów ZSZ.  

2. Organami samorządu są: rada samorządu szkolnego, sekcje samorządu. 

3. Ogólne zebranie samorządów klasowych jest najwyższą władzą samorządu. 

Prawo uczestnictwa w tym zebraniu mają wszyscy członkowie samorządów 

klasowych ZSZ.  

4. W zebraniu ogólnym uczestniczy obok uczniów , nauczyciel – opiekun oraz 

zaproszeni goście: dyrektor  placówki i nauczyciele. 

5. Ogólne zebranie samorządów klasowych powołuje radę samorządu oraz 

ustala liczbę sekcji oraz ich skład  osobowy. 
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6. Rada samorządu szkolnego jest organem reprezentującym społeczność 

uczniowską w czasie akademii i uroczystości szkolnych, a także  

w kontaktach z dyrekcją placówki i Radą Pedagogiczną Ośrodka. 

7. Praca samorządu szkolnego przebiega w sekcjach: 

 porządkowej, 

 organizacji imprez i uroczystości szkolnych, 

 zespołu wokalno - muzycznego, 

 redagowania gazetki szkolnej „ Na Parapecie”, 

 wolontariatu. 

8. Sekcja wolontariatu   angażuje się w prace na rzecz  innych osób, organizacji 

pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych 

obszarach społecznych (np. udział w akcjach zbiórki żywności). 

9. Sekcja porządkowa samorządu wspomaga  pracę nauczycieli pełniących 

dyżur w czasie przerw międzylekcyjnych, a także dokonuje kontroli obuwia  

i odzieży. 

10. Zespól wokalno - muzyczny nadaje oprawę muzyczną akademiom  

i uroczystościom szkolnym, odtwarza muzykę w czasie dyskotek szkolnych 

oraz dokonuje systematycznej kontroli sprzętu nagłaśniającego. 

11. Sekcja organizacji imprez i uroczystości szkolnych wspomaga nauczycieli 

poprzez przygotowanie części artystycznej występu pod kierunkiem 

nauczyciela. 

12. Sekcja redagowania gazetki szkolnej upowszechnia wiedzę o ważnych 

wydarzeniach z życia szkoły, rocznicach, obchodach świąt państwowych 

i religijnych poprzez zamieszczanie notatek na łamach gazetki szkolnej  

„ Na parapecie”, a także na tablicy ogłoszeń samorządu. 

 

Rozdział III 

ZASADY I TRYB WYBORU SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

1. Kadencja samorządu szkolnego trwa jeden rok od momentu wybrania. 

2. Skład osobowy samorządu szkolnego ustala się corocznie na pierwszym 

ogólnym zebraniu samorządów szkolnych. 

3. Rada samorządu składa się z: przewodniczącego, dwóch zastępców, 

skarbnika, dwóch członków. 
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4. Wybory do rady samorządu prowadzone  są w trybie jawnym. Każdy  

ze zgłoszonych kandydatów  ma prawo przedstawić swoje propozycje 

dotyczące własnej i oczekiwań  w zakresie form pracy. 

5. Przewodniczącym rady samorządu zostaje uczeń, który uzyskał najwyższe 

poparcie  w głosowaniu jawnym, a zastępcami i skarbnikiem uczniowie  

o odpowiednio niższym współczynniku poparcia. 

6. W sprawach spornych głos przypada nauczycielowi - opiekunowi samorządu 

szkolnego. 

7. Skład osobowy sekcji samorządu szkolnego ustalony jest w sposób jawny  

w oparciu  o zgłoszenia kandydatów. 

8. Zarówno członkowie samorządu szkolnego jak i członkowie poszczególnych 

sekcji muszą wyrazić zgodę na objęcie przydzielonej funkcji oraz na udział 

w pracach samorządu szkolnego.  

Rozdział IV 

UPRAWNIENIA OGÓLNEGO  ZEBRANIA  

SAMORZĄDÓW KLASOWYCH 

1. Na pierwszym ogólnym zebraniu samorządów klasowych  powołuje się radę 

samorządu klasowego, oraz ustala się liczbę i skład osobowy 

poszczególnych  sekcji. 

2. Zebranie samorządów klasowych ustala  zadania do wykonania dla rady 

samorządu szkolnego oraz dla sekcji na bieżący  rok  szkolny. 

3. Ogólne zebranie samorządów klasowych obraduje przynajmniej raz w ciągu 

roku szkolnego na  wniosek  nauczyciela – opiekuna. 

4. Zebranie ogólne może odbyć  się na wniosek uczniów. 

5. Ogólne zebranie samorządów klasowych wysuwa propozycje zmian  

w regulaminie i harmonogramie pracy samorządu szkolnego. 

 

Rozdział V 

 

UPRAWNIENIA SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

 

1. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:  

 

 prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem                                

i stawianymi  wymaganiami, 

 prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
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 prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie 

właściwych proporcji  między wysiłkiem szkolnym, a możliwością 

rozwijania i zaspakajania   własnych zainteresowań, 

 prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

 prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej                        

oraz rozrywkowej zgodnie własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi,  w porozumieniu z dyrektorem, 

 prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

2. Samorząd ma prawo do: 

 przedstawiania propozycji do planu pracy dydaktyczno wychowawczej 

szkoły, wynikających potrzeb i zainteresowań uczniów, 

 dysponowania w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi  

w posiadaniu samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez 

młodzież, 

 wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, o ile wybrany                              

przez dyrektora nauczyciel nie odpowiada członkom samorządu, 

  wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży, udziału  

w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych, regulujących życie 

społeczności szkolnej, 

 zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole. 

 Rozdział VI 

PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Samorząd szkolny daje możliwość samodzielnego działania uczniów  

na terenie szkoły, rozbudza inicjatywę i kreatywność uczniów,  

ich samodzielność i odpowiedzialność, spełniając ważną rolę wychowawczą  

i społeczną. 

2. Samorząd uczniowski jest organizacją działającą na rzecz uczniów  

i zarządzaną przez uczniów, daje każdemu uczniowi szansę znalezienia 

swojego miejsca w szkole. 

3. Uchwalony pod kierunkiem nauczyciela – opiekuna samorządu szkolnego 

regulamin ma charakter otwarty i poddawany jest corocznej ewaluacji. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 


