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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Powiatowego Zespołu nr 11 Szkół Ogólnokształcących w Kętach 

 

Rozdział  I:  Postanowienia ogólne. 

$1 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół 

Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach. 

$2 

1. Podstawę prawną Regulaminu Samorządu Uczniowskiego stanowi artykuł 55ust. 3 

Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku 9 tekst jednolity : Dz.U. z 

1996 roku Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami ) oraz Statut Powiatowego 

Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących w Kętach. 

2. Ilekroć w poniższym regulaminie pojawi się nazwa Gimnazjum należy rozumieć, 

że dotyczy ona Powiatowego  Gimnazjum przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół 

Ogólnokształcących w Kętach. 

3. Ilekroć w poniższym regulaminie pojawi się nazwa Liceum należy rozumieć, 

że dotyczy ona Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego 

w Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących w Kętach. 

4. Ilekroć w poniższym regulaminie pojawi się nazwa Szkoła należy rozumieć, 

że dotyczy ona Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących w Kętach. 

Rozdział  II:  Cele działalności Samorządu Uczniowskiego 

$3 

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego to: 

1. Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania 

wspólnych decyzji w sprawach szkoły. 

2.  Przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, 

opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły. 

3. Zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów 

i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra. 

4. Promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 

organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, 

sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole. 

5. Przedstawianie działalności Samorządu Uczniowskiego przed Dyrekcją Szkoły, Radą 

Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi organami. 
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Rozdział  III:  Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

$4 

1. Opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawuje dwóch nauczycieli szkoły zwanych 

dalej Opiekunami Samorządu Uczniowskiego. 

2. Opiekunowie są wybierani przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego wśród 

nauczycieli, którzy wyrażą zgodę na pełnienie funkcji Opiekuna  Samorządu 

Uczniowskiego i zostaną zaakceptowani przez Dyrekcję Szkoły. 

3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wspiera działalność Samorządu Uczniowskiego 

poprzez: 

a) wsparcie Samorządu Uczniowskiego w sprawach merytorycznych 

i organizacyjnych, 

b) inspirowanie uczniów do działania, 

c) pośredniczenie w relacjach Samorządu Uczniowskiego z Dyrekcją Szkoły oraz 

Radą Pedagogiczną. 

4. Opiekunowie mają prawo do uczestniczenia we wszystkich zebraniach Zarządu 

Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Samorządu Uczniowskiego w roli obserwatora 

z głosem doradczym. 

5. Kadencja Opiekunów trwa jeden rok przez całą kadencję Samorządu Uczniowskiego. 

6. Mandat Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wygasa w razie: 

a) rezygnacji, 

b) końca kadencji, 

c) odwołania decyzją Dyrekcji lub Rady Pedagogicznej. 

7. W przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna Samorządu Uczniowskiego w terminie 

nie dłuższym niż 2 tygodnie Zarząd Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu 

z Dyrekcją Szkoły wybiera nowego Opiekuna.  

 

 Rozdział  IV:   Organy Samorządu Uczniowskiego – ich kompetencje, zadania, 

struktura 

 $5  

 

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

a) Samorząd Klasowy, 

b) Zarząd Samorządu Uczniowskiego, 

c) Rada Samorządu Uczniowskiego. 

2. Wybieralne organy Samorządu Uczniowskiego to: 

a)  Samorząd Klasowy, 

b) Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 

3. Zebranie ogólne Przewodniczących Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole  

nazywane jest Radą Samorządu Szkolnego. 

4. Funkcje pełnione w wybieralnych organach Samorządu Uczniowskiego nie mogą być 

łączone. 
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$6 

 

1.  Samorząd  Klasowy składa się z : 

a) Przewodniczącego, 

b) Wiceprzewodniczącego, 

c) Skarbnika. 

2. Uczniowie klasy mogą wybrać dodatkowe osoby do Samorządu Klasowego. 

 

$7 

 

1. Przedstawiciele Samorządu Klasowego: 

a) identyfikują potrzeby uczniów w swojej klasie, 

b) inspirują i zachęcają uczniów do działalności naukowej, kulturalnej, oświatowej, 

sportowej, rozrywkowej w szkole. 

2. Do zadań  Samorządu Klasowego należy: 

a) reprezentowanie klasy wobec Wychowawcy, Dyrekcji Szkoły, Grona 

Pedagogicznego, Zarządu Samorządu Uczniowskiego, Rady Samorządu 

Uczniowskiego we wszystkich sprawach, które tego wymagają, 

b) organizowanie życia klasy, 

c) obrona interesów uczniów na szczeblu klasowym, 

d) udział w pracach podejmowanych przez Samorząd Szkolny, 

e) stosowanie w swojej działalności wytycznych Zarządu Samorządu Uczniowskiego 

oraz Dyrekcji szkoły, 

f) reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych, 

g) zgłaszanie Zarządowi Samorządu Uczniowskiego wszystkich problemów 

nierozwiązywalnych w środowisku klasowym. 

3.  Przewodniczący Samorządu Klasowego, a w szczególnych przypadkach 

Wiceprzewodniczący uczestniczy w zebraniach Rady Samorządu Szkolnego. 

4. Uczestniczący w zebraniach przedstawiciel Samorządu Klasowego  informuje klasę 

o podejmowanych decyzjach. 

 

$8 

1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzą wybierani w wyborach szkolnych: 

a) Przewodniczący  - zwany Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, 

b) Wiceprzewodniczący do spraw Gimnazjum, 

c) Wiceprzewodniczący – Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego, 

d) Członek stały – uczeń  Liceum, 

e) Członek stały – uczeń Gimnazjum. 

2. Na funkcje skarbnika i sekretarza Zarząd powołuje dwóch uczniów Szkoły. 

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego ma prawo do: 

a) wyrażania opinii w sprawach dotyczących pracy Szkoły, 

b) podejmowania inicjatyw, które rozwijają zainteresowania uczniów i zaspokajają 

potrzebę samorealizacji, 

c) redagowania gazetki szkolnej, 

d) zamieszczania  na stronie internetowej Szkoły materiałów dotyczących 

działalności Samorządu Uczniowskiego, 
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e) organizowania imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych zgodnie 

z potrzebami uczniów i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu 

z Dyrekcją Szkoły, Opiekunami Samorządu Uczniowskiego i Radą Samorządu 

Uczniowskiego, 

f) współpracy z Samorządami Uczniowskimi innych szkół, 

g) występowania do Dyrekcji w sprawach dotyczących łamania praw ucznia. 

4. Do zadań Zarządu Samorządu Uczniowskiego należy: 

a) opracowanie projektu planu pracy, przedstawienie go do akceptacji Dyrekcji 

szkoły i umieszczenie na stronie internetowej szkoły w terminie trzech tygodni po 

wyborach, 

b) realizacja zadań zawartych w planie pracy, 

c) reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego wobec Dyrekcji Szkoły, Rady 

Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz na arenie międzyszkolnej, 

d) przedstawianie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców 

inicjatyw, wniosków i opinii wypracowanych przez Radę lub Zarząd Samorządu 

Uczniowskiego, 

e) zgłaszanie w imieniu Samorządu Uczniowskiego propozycji zmian w Statucie 

Szkoły, WSO, Regulaminie nagradzania i karania uczniów oraz innych 

dokumentach szkoły, 

f) informowanie uczniów o ich prawach i obowiązkach, 

g) zgłaszanie faktów nieprzestrzegania praw ucznia do Dyrekcji Szkoły, pedagoga 

szkolnego, 

h) występowanie w obronie uczniów do Dyrekcji Szkoły lub Rady Pedagogicznej, 

i) reprezentowanie Szkoły na arenie międzyszkolnej, 

j) wykonywanie zadań zleconych przez Dyrekcje Szkoły, 

k) współpracowanie z Opiekunami Samorządu Uczniowskiego, informowanie ich 

o podejmowanych działaniach, 

l) powoływanie sekcji, wyznaczanie okresu,  zakresu działania oraz 

przewodniczącego sekcji, 

m) opracowanie kalendarza uroczystości i imprez szkolnych w terminie do 

15. listopada, 

n) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego. 

5. Pierwsze zebranie Zarządu Samorządu Uczniowskiego zwołuje Przewodniczący 

w pierwszym tygodniu po wyborach. 

6. Wszystkie decyzje i uchwały Zarząd Samorządu Uczniowskiego podejmuje zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

W przypadku remisu głos decydujący należy do Przewodniczącego. 

7. Zarząd używa pieczątki Samorządu Uczniowskiego. 

8. Zebrania Zarządu Samorządu Uczniowskiego powinny odbywać się co najmniej raz 

w miesiącu. 

 

$9 
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1. Do zadań Rady Samorządu Uczniowskiego należy: 

a) realizacja celów głównych działalności Samorządu Uczniowskiego, 

b) występowanie do władz szkolnych z inicjatywami dotyczącymi zmian 

w organizacji pracy i życia szkoły, 

c) współpraca z Zarządem Samorządu Uczniowskiego, 

d) opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu Samorządu 

Uczniowskiego, 

e) zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu Samorządu Uczniowskiego, 

f) kontrolowanie zgodności działań Zarządu Samorządu Uczniowskiego z niniejszym 

regulaminem oraz Statutem Szkoły, 

g) rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych sprawozdań  Przewodniczącego 

Samorządu Uczniowskiego.. 

2. Obrady Rady Samorządu Uczniowskiego zwoływane są przez Przewodniczącego 

Rady Samorządu Uczniowskiego lub  na wniosek co najmniej połowy członków lub 

na wniosek Dyrekcji Szkoły. 

3. Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego powinny odbywać się co najmniej raz na 

dwa miesiące. 

4. W zebraniach Rady Samorządu Uczniowskiego  uczestniczy z głosem doradczym 

opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

 

$10 
 

1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

a) reprezentuje społeczność uczniów Szkoły, 

b) przedstawia Dyrekcji Szkoły kandydatów z Grona Pedagogicznego na opiekunów 

Samorządu Uczniowskiego, 

c) zwołuje i prowadzi zebrania Zarządu Samorządu Uczniowskiego, 

d) podpisuje dokumenty przygotowane przez Samorząd Uczniowski, 

e) raz na pół roku przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z działalności 

Samorządu Uczniowskiego lub wyznacza osobę do w/w zadania, 

f) informuje Opiekunów Samorządu Uczniowskiego o podejmowanych zadaniach 

i terminach zebrań Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 

2. Wiceprzewodniczący do spraw Gimnazjum: 

a) reprezentuje uczniów Gimnazjum, 

b) przedstawia sprawy bieżące i problemy dotyczące uczniów Gimnazjum w 

Zarządzie Samorządu Uczniowskiego. 

3.  Wiceprzewodniczący pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Samorządu 

Uczniowskiego: 

a) zwołuje i  prowadzi  zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego, 

b) koordynuje i organizuje prace Samorządów Klasowych, 

c) współpracuje z Zarządem i Opiekunami Samorządu Uczniowskiego, 

d) zgłasza w imieniu Rady Samorządu Uczniowskiego propozycje działań dla 

Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 

4. Członkowie stali Zarządu Samorządu Uczniowskiego: 

a) uczestniczą w pracach Zarządu Samorządu Uczniowskiego i i realizują cele 

główne działalności, 

b) stosują się do wytycznych Dyrekcji Szkoły w swojej działalności, 

c) dbają o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy Samorządu 

Uczniowskiego, 
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d) działają na rzecz włączania uczniów  w ogólnoszkolne  działania Zarządu 

Samorządu Uczniowskiego. 

5. Skarbnik Zarządu: 

a) gromadzi środki finansowe, 

b) corocznie składa sprawozdanie finansowe Dyrekcji Szkoły, Zarządowi Samorządu 

Uczniowskiego oraz Radzie Samorządu Uczniowskiego. 

6. Sekretarz Zarządu Samorządu Uczniowskiego prowadzi dokumentację, redaguje 

ogłoszenia i pisma Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

Rozdział V:  Sekcje Samorządu Uczniowskiego 

 

$11 

1. Sekcje Uczniowskiego Samorządu są powoływane przez Zarząd Samorządu 

uczniowskiego. 

2. Sekcje są : 

a) stałe – pracujące przez cały rok, 

b) czasowe – powoływane do realizacji konkretnego zadania. 

3. Przewodniczącego sekcji powołuje Przewodniczący Zarządu Samorządu 

Uczniowskiego. 

4. Sekcje przygotowują sprawozdania po zakończeniu swojej działalności. 

 

Rozdział VI: Ordynacja wyborcza 

$12 

 

1. Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego: Zarząd Samorządu Uczniowskiego, 

Przedstawiciele Samorządów Klasowych. 

2.  Wybory do organów Uczniowskiego Samorządu są równe, tajne, powszechne, 

bezpośrednie i większościowe.  Wybory odbywają się co roku. 

$13 

Prawo głosowania ( czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły. 

$14 

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na: 

1. Przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń w klasie,  

2. Członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego  - posiada każdy uczeń w szkole, który spełnia 

warunki określone w Statucie Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących. 

$15 

Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 4. godzinie 

wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca 

klasy. Przewodniczącym Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała 
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największą liczbę głosów. Zastępcą Przewodniczącego Samorządu Klasowego zostaje osoba, która 

uzyskała drugą w kolejności liczbę  głosów. 

$16 

Ogólnoszkolne wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego przeprowadza Szkolna Komisja 

Wyborcza w skład której wchodzą opiekunowie Samorządu Uczniowskiego oraz Przewodniczący 

Samorządów Klasowych wszystkich  klas trzecich liceum. Wybory odbywają się w ostatni piątek 

października każdego roku. 

$17 

Szkolna Komisja Wyborcza rozpoczyna prace na 3 tygodnie przed ogłoszonym przez Dyrekcję Szkoły  

terminem wyborów. Do jej obowiązków należą: 

1. Ogłoszenie terminu zgłaszania kandydatów, 

2. Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów i sprawdzenie czy kandydaci posiadają bierne prawo 

wyborcze, 

3. Ogłoszenie nazwisk kandydatów i określenie zasad prowadzenia kampanii wyborczej, 

4. Przygotowanie wyborów, 

5. Ogłoszenie miejsca i terminu wyborów, 

6. Przeprowadzenie wyborów, 

7. Obliczenie głosów, 

8. Sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników. 

$18 

Kandydat na członka Zarządu składa do Komisji  Wyborczej: 

1. Zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na start w wyborach i objęcie później funkcji 

w Zarządzie Samorządu Uczniowskiego ( w przypadku, gdy uzyska odpowiednią ilość 

głosów), 

2. Rekomendację swojego  wychowawcy , 

3. Własnoręcznie napisane zgłoszenie swojej kandydatury. 

 

$19 

 

Ogólnoszkolne wybory odbywają się w następujący sposób: 

1. Kandydaci prowadza kampanię wyborczą w czasie 5 dni roboczych przed ustalonym 

terminem wyborów według zasad ustalonych przez Szkolną Komisję Wyborczą, 

2. Na kartach do głosowania kandydaci umieszczeni są w kolejności alfabetycznej na dwóch 

listach: na pierwszej  kandydaci z liceum, na drugiej kandydaci z gimnazjum, 

3. Głosowanie odbywa się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisja Wyborczą 

w określonym miejscu i czasie, złożeniu podpisu na liście oraz zakreślenie znaku X obok 

jednego kandydata z listy licealistów i znaku X obok jednego kandydata z listy gimnazjalistów 

( razem wskazujemy dwóch kandydatów : jednego licealistę i jednego gimnazjalistę), 

4. Członkami Zarządu zostają trzy  osoby z listy licealistów z największą liczbą głosów i dwie 

osoby z największą liczbą głosów z listy gimnazjalistów. Jeżeli ze względu na równość liczby 
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głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w wyborze 3 osób z listy licealistów 

i 2 osób z listy gimnazjalistów można w skład Zarządu SU powołać większą liczbę członków, 

5. Przewodniczącym Zarządu Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która na liście 

licealistów otrzymała największą liczbę głosów, 

6. Wiceprzewodniczącym do spraw gimnazjum zostaje osoba, która na liście gimnazjalistów 

otrzymała największą liczbę głosów, 

7. Wiceprzewodniczącym Zarządu i jednocześnie Przewodniczącym Rady Samorządu 

Uczniowskiego zostaje licealista, który na swojej liście uzyskał drugą  w kolejności liczbę 

głosów. 

8. Członkiem Stałym Zarządu Samorządu Uczniowskiego zostaje licealista, który otrzymał 

trzecią z kolei liczbę głosów  i gimnazjalista z drugą w kolejności liczbą głosów. 

9. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność 

w dzieleniu mandatów, to powołanie osób na poszczególne stanowiska odbywa się w wyniku 

głosowania wśród wyłonionych Członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 

Głosowanie jest wtedy tajne, nadzorowane przez Szkolną Komisję Wyborczą i odbywa się w 

następnym po wyborach dniu nauki. Głosują tylko wyłonieni Członkowie Zarządu 

Samorządu Uczniowskiego. 

$20 

1. Mandat Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa razie: 

a) rezygnacji, 

b) końca kadencji, 

c)  ukończenia nauki w szkole, 

d) odwołania przez wychowawcę klasy z powodu rażącego naruszenia przez pełniącego 

funkcję regulaminów Szkoły. 

2. Mandat  Członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego wygasa w razie: 

a) rezygnacji, 

b) końca kadencji, 

c) ukończenia nauki w szkole, 

d) odwołania przez Radę Samorządu Uczniowskiego poprzez głosowanie, w którym za 

odwołaniem głosować będzie co najmniej  
3

2
wszystkich członków Rady, 

e) odwołania przez dyrektora szkoły z powodu rażącego naruszenia przez pełniącego funkcję 

regulaminów Szkoły. 

3. Jeżeli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji: 

a) w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – uczniowie klasy powołują osobę 

pełniącą obowiązki lub przeprowadza się wybory uzupełniające, 

b) w miejsce Stałych Członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego – Zarząd powołuje 

osoby pełniące obowiązki na czas określony lub przeprowadza  powszechne wybory 

uzupełniające., 

c) obowiązki Przewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego przejmuje 

Przewodniczący Rady , a obowiązki Przewodniczącego Rady powierza się Stałemu 

Członkowi Zarządu, który jest uczniem Liceum. 
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1. Zmiany Regulaminu Samorządu Uczniowskiego można dokonać podczas wspólnych 

obrad Rady Samorządu Uczniowskiego i Zarządu Samorządu Uczniowskiego na 

wniosek Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, Opiekunów Samorządu 

Uczniowskiego, Dyrekcji Szkoły lub co najmniej połowy członków Rady Samorządu 

Uczniowskiego. 

2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej 

podjęcia. 

3. Strukturę Organów Samorządu Uczniowskiego pokazuje Załącznik Nr 1 do 

regulaminu   „Organy Samorządu Uczniowskiego”. 

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2011r. 

 

 

 

 

 

………………………….   ……………………………    ……………………………….. 
DYREKTOR SZKOŁY                PRZEWODNICZĄCY RADY                         PRZEWODNICZACY ZARZĄDU 

                                                   SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO    SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO 

 

 

 

 


