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Regulamin Samorządu Uczniowskiego 
Zespołu Szkół w Szprotawie 

 

  I. CELE SAMORZĄDU.  

1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.  
2. Zapewnienie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów 

wychowawczych szkoły.  
3. Stworzenie moŜliwości rozwijania demokratycznych form współŜycia, współdziałania 

uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy.  
4. WdraŜanie do zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności 

społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów.  

  II. ZADANIA SAMORZ ĄDU.  

1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków 
szkolnych i innych obowiązków zawartych w statucie szkoły.  

2. Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb koleŜanek i kolegów, spełnienie 
wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.  

3. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom naleŜytych warunków do 
nauki i udzielanie niezbędnej pomocy młodzieŜy znajdującej się w trudnych 
warunkach materialnych lub losowych.  

4. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań 
naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno - krajoznawczych.  

5. Organizowanie wypoczynku i rozrywki.  
6. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania prac 

na rzecz klasy i szkoły. Inspirowanie do udziału w pracy społeczno - uŜytecznej w 
środowisku.  

7. Organizowanie pomocy koleŜeńskiej uczniom mającym trudności w szkole, w 
środowisku rówieśniczym i rodzinnym.  

8. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i 
nauczycielami.  

9. Dbanie w całokształcie swojej działalności o dobre imię i honor szkoły.  

  III. UPRAWNIENIA SAMORZ ĄDU.  

1. Samorząd moŜe przedstawić dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie 
rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w 
szczególności dotyczących realizacji praw uczniów, takich jak:  

⇒ prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i 
stawianymi wymaganiami,  

⇒ prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,  
⇒ prawo do organizacji Ŝycia szkolnego umoŜliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a moŜliwością rozwijania i zaspokajania 
własnych zainteresowań,  
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⇒ prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i moŜliwościami organizacyjnymi, 
w porozumieniu z dyrektorem,  

⇒ prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,  

2. WyraŜanie opinii dotyczących problemów młodzieŜy, udział w formowaniu przepisów 
wewnątrzszkolnych regulujących Ŝycie społeczności uczniowskiej.  

3. Dysponowanie funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz wpływ na 
wykorzystanie wspólnie wypracowanych przez młodzieŜ środków.  

  IV. ORGANIZACJA SAMORZ ĄDU.  

1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.  
2. NajwyŜszą władzą samorządu uczniowskiego jest zebranie ogółu ich członków.  
3. Władzą wykonawczą samorządu są rady samorządu szkolnego – uczniowskiego. 
4. Strukturę organizacyjną rad samorządów uczniowskich i komisji rewizyjnych oraz 

liczbę ich członków ustanawia zebranie ogółu członków samorządów zgodnie z 
potrzebami i moŜliwościami.  

5. Rady samorządów realizują zadania określone w rozdz. II i korzystają z uprawnień 
zawartych w rozdz. III. Komisje rewizyjne czuwają nad prawidłowym 
gospodarowaniem środkami finansowymi samorządu.  

6. Kadencja rad samorządów i komisji rewizyjnych trwa przez okres roku szkolnego.  
7. Samorządy mogą powoływać SĄD KOLEśEŃSKI do rozpatrywania konfliktów.  
8. Rady samorządów i komisje rewizyjne współpracują z wychowawcami klas i 

władzami szkoły.  
9. Rady samorządów i komisje rewizyjne informują ogół uczniów o swojej działalności i 

składają im sprawozdania.  
10. W skład rady klasowej Samorządu Uczniowskiego wchodzą: 

⇒ Przewodniczący 
⇒ Zastępca przewodniczącego 
⇒ Sekretarz 

 
11. Wybór Rady Klasowej dokonywany jest w klasach w głosowaniu tajnym w terminie 

do 15 września. 
12. Na wniosek uczniów lub wychowawcy mogą być przeprowadzone nowe wybory. 
13. W skład Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wchodzą : 
 

⇒ Rady samorządów klasowych 
 

14. W skład Rady Samorządu wchodzą: 
 

⇒ Przewodniczący 
⇒ Zastępca przewodniczącego 
⇒ Sekretarz 
⇒ Skarbnik 
 

15. Wybory do rady S.U odbywają się najpóźniej do połowy października. 
16. W skład rady wchodzą osoby które uzyskały największą liczbę głosów. 
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17. W przypadku raŜących zaniedbań na wniosek Dyrektora Gimnazjum, Opiekuna S.U 
lub Samorządu Klasowego moŜe dojść do odwołania Rady S.U lub poszczególnych jej 
członków. 

18. Kadencja Rady S.U trwa 2 lata od 1 października do 25 września. 
19. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o plan pracy ustalony na bieŜący rok pracy. 
20. Samorząd Uczniowski prowadzi działalność informacyjną przez: 

 
⇒ gabloty i tablice informacyjne  
⇒ bezpośredni przekaz informacji przedstawicielom Samorządów Klasowych 
⇒ gazetkę szkolną 
 

21. Z realizacji zdań S.U rozlicza się na zebraniach okresowych na koniec kaŜdego 
semestru.             

 
  V. ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRZEWODNICZ ĄCEGO SAMORZĄDU.  
 

1. Planowanie i prowadzenie zebrań Zarządu (lub wyznaczenie prowadzącego). 
2. Przydzielenie zadań członkom Zarządu. 
3. Współpraca z dyrektorem szkoły i opiekunem Samorządu. 
4. AngaŜowanie wszystkich uczniów do pracy na rzecz Samorządu. 
5. Pełnienie funkcji łącznika pomiędzy uczniami a pozostałymi organami społeczności 

szkolnej: 
 

⇒ Radą Pedagogiczną 
⇒ Radą Rodziców 
⇒ Radą Szkoły 

 
6. Szkolenie swoich następców. 

 
VI. OBOWI ĄZKI WŁADZ SZKOŁY WOBEC SAMORZ ĄDU.  

1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządów, a w szczególności w 
przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.  

2. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności 
samorządu.  

3. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich.  
4. Czuwanie nad zgodnością działalności samorządu uczniowskiego z celami 

wychowawczymi szkoły.  
5. Sprawowanie nadzoru i udzielanie pomocy w zakresie zgodnego z obowiązującymi 

przepisami, gospodarowania środkami finansowymi.  
6. Powoływanie opiekuna samorządu uczniowskiego z ramienia rady pedagogicznej, 

wybranego w demokratycznych wyborach przez większość uczniów szkoły.  

  VII. OBOWI ĄZKI OPIEKUNA SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO.  

1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań w szczególności wymagających udziału 
nauczycieli i dyrekcji szkoły.  

2. Zapewnienie z upowaŜnienia dyrektora szkoły niezbędnych warunków 
organizacyjnych.  
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3. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu w tym równieŜ w zakresie 
dysponowania jego funduszami.  

4. Informowanie młodzieŜy o uchwałach rad pedagogicznych dotyczących spraw 
uczniowskich.  

5. Uczestnictwo w ocenianiu pracy samorządu dokonywanej przez dyrekcję szkoły i radę 
pedagogiczną.  

VIII. DZIAŁALNO ŚĆ GOSPODARCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.  

1. Dochody uzyskiwane są ze zorganizowanych przez samorząd imprez: 
       

⇒ bilety wstępu na dyskotekę 
⇒ sprzedaŜ walentynkowych serduszek 
⇒ loterie fantowe i inne 

 
2. Dochody ze środków przekazanych przez sponsorów. 
3. Dochody uzyskane ze zbiórki i sprzedaŜy surowców wtórnych. 
4. Dofinansowanie ze środków Rady Rodziców. 
5. Dochody uzyskane w ten sposób przeznaczone są na bieŜącą działalność S. U. 

 
IX. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE. 
 

1. Uczniowie występujący w obronie swoich praw nie mogą być z tego powodu 
negatywnie oceniani, w razie potrzeby przysługuje im prawo opieki ze strony 
Rzecznika Praw Ucznia, Dyrektora Zespołu Szkół oraz Rady Rodziców. 

2. Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania Dyrektora Zespołu Szkół, 
wychowawcy klasy, nauczyciela, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców 
powinni być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. 

3. Regulamin obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej i wchodzi w Ŝycie 
z obowiązkiem przestrzegania jego postanowień, jako integralna część Statutu 
Zespołu Szkół w Szprotawie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


