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Regulamin  

Samorządu Uczniowskiego  

Zespołu Szkół Publicznych  

w Baćkowicach 

  

  

  

ROZDZIAŁ I  

  

KOMPETENCJE  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  

  

§ 1  

  

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach zwany dalej 

Samorządem działa w oparciu o Art. 55  Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 

r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 r.,  poz. 425 z późniejszymi zmianami), Art. 85 

ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), Statut Zespołu 

Szkół Publicznych w Baćkowicach oraz niniejszy Regulamin, określający tryb działania  

i wybierania jego organów.  

§ 2  

  

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy  uczniowie Zespołu Szkół. Jest on organizacją 

niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.   

  

§ 3  

  

Organy Samorządu są  jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  

  

§ 4  

  

Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie 

w zakresie prawa uczniów do:  

a) zapoznania  się z programem nauczania i wychowania, jego treściami, celami  

i stawianymi wymaganiami,  

b) opiniowania programu wychowawczego szkoły, 

c) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań,  

d) redagowania i wydawania gazetki szkolnej,  

e) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z jej 

Dyrektorem,  

f) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.  
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§ 5  

  

Samorząd reprezentuje interesy uczniów w zakresie:  

a) oceniania, klasyfikacji i promowania,  

b) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności.  

  

  

ROZDZIAŁ II  

  

ORGANY WŁADZY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

  

§ 6  

  

Organami Samorządu Uczniowskiego są:  

1. Samorząd Klasowy,  

2. Rada Samorządu Uczniowskiego,  

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego,  

4. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.  

  

§ 7  

  

Kadencja władz Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.  

  

§ 8  

  

Organy Samorządu wybierane są w demokratycznych wyborach, których zasady określa 

Ordynacja Wyborcza, stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.  

  

Samorząd Klasowy  

  

§ 9  

  

W skład Samorządu Klasowego wchodzą:   

a) przewodniczący – jest przedstawicielem klasy w Radzie Samorządu Uczniowskiego; 

reprezentuje klasę oraz każdego ucznia indywidualnie wobec nauczycieli, dyrektora 

szkoły,   

b) wiceprzewodniczący – w czasie nieobecności przewodniczącego pełni jego obowiązki, 

pomaga przewodniczącemu, w każdej chwili jest gotowy na przyjęcie obowiązków 

przewodniczącego,  

c) skarbnik – zajmuje się funduszami klasowymi, gromadzi rachunki,  

d) sekretarz – prowadzi korespondencję klasową, przed zebraniem gromadzi wnioski 

uczniów do rozpatrzenia przez Radę Samorządu Uczniowskiego.  
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§ 10  

  

Do władz Samorządu Klasowego mogą kandydować osoby, które chcą i potrafią pracować 

społecznie na rzecz klasy, mają zdolności organizatorskie i przywódcze, otrzymali na koniec 

ubiegłego  roku szkolnego co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz przewagę ocen 

dobrych i bardzo dobrych  ze wszystkich przedmiotów nauczania.  

  

§ 11  

  

Wybory do władz Samorządu Klasowego odbywają się najpóźniej w trzecim tygodniu 

września danego roku szkolnego.  

  

§ 12  

  

Powołanie Samorządu Klasowego odbywa się na drodze wyborów równych, powszechnych, 

bezpośrednich i tajnych.  

  

Rada Samorządu Uczniowskiego  

  

  

§ 13 

  

Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą wszyscy Przewodniczący klas.  

  

§ 14  

  

Spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się 1 raz w miesiącu w ustalonym  

miejscu i terminie.  

  

§ 15  

  

Radę zwołuje i prowadzi obrady Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub osoba przez 

niego upoważniona.  

  

  

Zarząd Samorządu Uczniowskiego  

  

§ 16  

  

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:  

a) składa się z 9 osób: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, dwóch 

skarbników oraz 4 członków – przewodniczących komisji stałych: gazetki 

szkolnej, kultury i rozrywki, sportu i rekreacji oraz nauki i porządku, 

a) przewodniczący  komisji stałych dobierają sobie 3 – 4 - osobowe składy komisji  

w oparciu o kontakty koleżeńskie spośród osób, które chcą i potrafią działać w komisjach,  
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b) powołanie zarządu odbywa się na drodze wyborów tajnych, równych, powszechnych  

i bezpośrednich,  

c) kandydatów do Zarządu zgłaszają poszczególne klasy – od klasy IV-  (po 2 osoby z 

każdej klasy) lub kandydaci zgłaszają się sami,  

d) kandydaci do Zarządu muszą spełniać następujące warunki:  

- uzyskać przewagę dobrych ocen z wszystkich przedmiotów nauczania,  

- posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.  

  

  

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego  

  

§ 17  

  

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:   

a) planuje i prowadzi zebrania Zarządu i Rady Samorządu, 

b) angażuje jak największą grupę uczniów do pracy na rzecz Samorządu,  

c) współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.  

  

  

ROZDZIAŁ III  

  

KOMPETENCJE  WŁADZ  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  

  

§ 18  

  

Samorząd Klasowy:  

a) reprezentuje klasę na zewnątrz,  

b) organizuje życie klasy (imprezy klasowe itp.),  

c) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,  

d) organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.  

  

§ 19  

  

Rada  Samorządu  Uczniowskiego:  

a) uchwala regulamin Samorządu Uczniowskiego oraz dokonuje zmian i poprawek,  

b) wybiera Komisję Wyborczą, która przeprowadza wybory,  

c) uchwala i zatwierdza plan pracy na dany rok szkolny,  

d) Rada protokołuje wszystkie swoje posiedzenia.  

  

§ 20  

  

Członkowie  Rady Samorządu Uczniowskiego:  

a) członkowie Rady mają prawo do zgłaszania projektów uchwał,  

b) zbierają pomysły uczniów swoich klas dotyczące  pracy Samorządu i przedstawiają je  

na zebraniach Rady,  

c) przedstawiają wyniki pracy Rady uczniom swojej klasy,  
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d) mają obowiązek regularnego uczestniczenia w zebraniach.  

  

§ 21  

  

Zarząd Samorządu Uczniowskiego: 

b) kieruje bieżącą pracą Samorządu,  

c) wykonuje uchwały,  

d) prowadzi dokumentację pracy Samorządu,  

e) wydaje gazetkę szkolną,  

f) występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców,  

g) powołuje sekcje doraźne w celu wykonania konkretnych, jednorazowych zadań (przy 

powołaniu należy precyzyjnie określić jej nazwę, zakres działalności,  

przewodniczącego odpowiedzialnego za wykonanie zadania - z chwilą wykonania 

zadania sekcja zostaje rozwiązana).  

  

§ 22  

  

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:  

a)   kieruje pracą Samorządu,  

b) reprezentuje uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach na zewnątrz,  

c) współpracuje z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną,  

d) przewodniczy uroczystościom w szkole,  

e) zwołuje zebrania Samorządu.  

 

  

ROZDZIAŁ IV  

  

ZASADY TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZU  

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

  

§ 23  

  

Samorząd Uczniowski gromadzi fundusze na swoją działalność.  

  

§ 24  

Na fundusze Samorządu składają się:   

a) dochody z akcji 

charytatywnych,  

b) darowizny,  

c) składki uczniowskie.  

§ 25  

  

Fundusze przeznaczane są na:  

a) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności przez Samorząd,  

b)  nagrody w konkursach,  

c) opłaty różne.  
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§ 26  

  

Uchwały w sprawach finansowych podejmuje Rada Samorządu Uczniowskiego, 

współdziałając przy podejmowaniu decyzji z Opiekunem Samorządu.  

  

§ 27  

  

Finansami samorządowymi, prowadząc księgę przychodów i rozchodów, gromadząc 

rachunki, zajmuje się skarbnik.   

  

§ 28  

  

Samorząd Uczniowski posługuje się pieczątką.  

 

  

ROZDZIAŁ V  

 

SZKOLNY WOLONTARIAT  

 

§ 29 

 

Sposób organizacji:  

a) wolontariuszem w ramach szkolnego wolontariatu może być każdy uczeń, który chce 

świadczyć pomoc swoim rówieśnikom, działać na rzecz dobra szkolnego i lokalnego 

środowiska, 

b) zakres szkolnego wolontariatu, czas, miejsce i sposoby jego realizacji określane są  

w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,  

c) w przypadku indywidualnej działalności niepełnoletniego wolontariusza na rzecz 

podmiotów uprawnionych do zawierania umów z wolontariuszami należy podpisać 

porozumienie z reprezentującym go przedstawicielem ustawowym (rodzicem lub 

opiekunem prawnym),  

d) rada Samorządu Uczniowskiego wyłania Radę Wolontariatu,  

e) Rada Wolontariatu koordynuje zadaniami z zakresu wolontariatu poprzez m.in.:  

- diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym i lokalnym, 

- opiniowanie oferty działań wolontariackich, 

- decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji,  

- organizowanie pracy wolontariuszy, 

f) koordynatorem szkolnego wolontariatu jest Opiekun SU, którego główne zadania to:   

- promocja idei wolontariatu wśród uczniów, 

- rekrutacja wolontariuszy, 

- określanie terminów realizacji zadań,  

- monitorowanie pracy wolontariuszy, 

- nagradzanie i podtrzymywanie motywacji wolontariusza, 

- wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach i w razie niepowodzeń, 

- reprezentowanie szkolnego wolontariatu w szkole i instytucjach zewnętrznych. 

 



  7  

§ 31 

 

Obszary działania:    

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa obszary:  

a) środowisko szkolne,  

b) środowisko pozaszkolne.  

§ 32 

 

 Realizowane zadania: 

a) diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym i otoczeniu szkoły, 

b) samopomoc uczniowska w nauce, 

c) akcje na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego zachęcające do postaw 

prospołecznych, organizowane we własnym zakresie, jak również we współpracy  

z instytucjami , organizacjami itp., 

d) akcje charytatywne organizowane we własnym zakresie, a także we współpracy  

z instytucjami, organizacjami itp., 

e) organizacja lub udział w imprezach, uroczystościach szkolnych i środowiskowych, 

f) realizacja projektów na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. 

 

 

 

 ROZDZIAŁ VI  

 

OPIEKUN SAMORZĄDU  

  

§ 29  

  

Opiekun Samorządu jest wybierany przez Samorząd w drodze wyborów tajnych, równych, 

powszechnych i bezpośrednich, spośród nauczycieli, którzy wyrażą zgodę.   

  

§ 30  

  

Opiekun  jest osobą uprawnioną do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych, w związku 

z działalnością w Samorządzie Uczniowskim.   

  

§ 31  

  

 Opiekun  ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu oraz zebraniach 

jego organów.   

  

§ 32  

  

Pełni funkcję doradcy, służy radą, pomocą i doświadczeniem w codziennej pracy Samorządu 

i  czuwa nad realizacją przedsięwzięć.  
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ROZDZIAŁ VI  

  

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ  

  

§ 33  

  

Uchwały podejmuje Rada Samorządu Uczniowskiego zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady.  

  

§ 34  

  

Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w formie tajnej.  

  

§ 35  

  

Rada Samorządu Uczniowskiego przed podjęciem uchwały w danej sprawie może 

zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego referendum.  

  

  

ROZDZIAŁ VII  

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

§ 36  

  

Niniejszy Regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami 

organów Samorządu na nową kadencję.  

  

§ 37  

  

Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły – wywieszany na tablicy ogłoszeń 

Samorządu Uczniowskiego oraz opublikowany na stronie internetowej szkoły.  

  

  

§ 38  

  

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Samorządu.  
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Załącznik nr 1   

  

         do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach.  

  

  

  

ORDYNACJA WYBORCZA  

  

DO  WŁADZ  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  ZESPOŁU SZKÓŁ  

PUBLICZNYCH  W  BAĆKOWICACH  

 

ROZDZIAŁ I  

  

Postanowienia ogólne  

  

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

2. Wybory do władz SU są demokratyczne, czyli powszechne, równe, tajne i bezpośrednie.  

  

ROZDZIAŁ II  

  

Termin wyborów i zgłaszania kandydatów  

  

1. Wybory muszą się odbyć nie później niż w pierwszym tygodniu października danego 

roku szkolnego.  

2. Kandydatów do 24 września zgłaszają poszczególne klasy (max. 2) lub zgłaszają się 

indywidualnie. Liczba kandydatów jest nieograniczona. Kandydat musi wyrazić zgodę.  

3. Wybory odbywają się w dniu ustalonym przez Radę SU w porozumieniu z opiekunem 

Samorządu.  

  

ROZDZIAŁ III  

  

Komisja wyborcza  

  

1. Komisję wyborczą tworzą przedstawiciele klas – od klasy VI. Komisja wybiera spośród 

siebie przewodniczącego.  

2. W skład komisji wyborczej nie mogą wchodzić ci uczniowie, którzy kandydują 

wyborach, natomiast członkowie komisji jak i kandydujący mają prawo głosować, tak jak 

wszyscy uczniowie.  

3. Komisja wyborcza przygotowuje listy wyborców, tzn. uczniów uprawnionych do 

głosowania.  

4. Członkowie komisji na czas wyborów zwolnieni są z zajęć lekcyjnych.   
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ROZDZIAŁ IV  

  

Kampania wyborcza  

  

1. Kampania wyborcza trwa przez tydzień poprzedzający dzień głosowania - ustaje w dniu 

wyborów.  

2. Kampania wyborcza powinna przebiegać w sposób kulturalny.  

3. W ramach kampanii wyborczej dopuszcza się: rozdawanie ulotek, wieszanie plakatów, 

organizowanie spotkań przedwyborczych na przerwach i godzinach wychowawczych.  

  

  

ROZDZIAŁ V  

  

Lokal wyborczy  

  

1. W lokalu wyborczym powinna znaleźć się urna wyborcza oraz miejsca, gdzie każdy 

wyborca będzie mógł dokonać wyboru w tajemnicy.   

  

ROZDZIAŁ VI  

  

Zasady głosowania  

  

1. W trakcie głosowania w lokalu wyborczym muszą przez cały czas znajdować się 

członkowie komisji wyborczej. Sprawdzają oni tożsamość zgłaszających się wyborców i 

wydają im karty do głosowania. Dowodem tożsamości może być legitymacja szkolna lub 

karta rowerowa. Jeżeli wyborca nie będzie mógł w danej chwili okazać dowodu 

tożsamości, prawdziwość jego danych musi potwierdzić jedna z osób zasiadających w 

komisji.  

2. Głosowanie jest dobrowolne.  

3. Głosujący potwierdzają podpisem na liście odbiór karty do głosowania.  

4. Każdy wyborca może głosować tylko raz i komisja może mu wydać tylko jedną kartę do 

głosowania.  

5. Każdy uczeń dysponuje 1 głosem, znaczy to, że wybiera 1 kandydata, spośród  

umieszczonych na liście alfabetycznie. W kratce przy wybranym nazwisku należy 

postawić znak x.  

6. Głosować można wyłącznie osobiście, nikomu nie można przekazać swojego głosu.  

  

  

ROZDZIAŁ VII  

  

Liczenie głosów i ogłaszanie wyników  

  

1. Po zamknięciu lokalu wyborczego komisja otwiera urnę.  

2. Następnie liczy ilość oddanych głosów.   
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3. Komisja oddziela głosy nieważne, na których zaznaczono więcej niż 1 kandydata, bądź 

nie zaznaczono żadnego. Z kolei oblicza się ilość głosów ważnych oddanych na każdego 

z kandydatów.  

4. Wyniki wyborów ogłaszane są następnego dnia na nadzwyczajnym apelu i prezentowane 

w gablocie Samorządu Uczniowskiego.  

  

  

ROZDZIAŁ VIII  

  

Wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego  

  

1. Uczniowie  mają prawo wybrać w wyborach demokratycznych opiekuna Samorządu, 

spośród nauczycieli kandydujących, którzy wyrazili zgodę.  

2. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje ten kandydat, który otrzymał największą 

liczbę głosów.  

3. Kartę do głosowania z nazwiskami kandydujących nauczycieli otrzymuje każdy uczeń, 

który weźmie udział w głosowaniu.  

4. Na karcie należy przy wybranym kandydacie postawić znak x. Każdy uczeń dysponuje 

jednym głosem.  

  

ROZDZIAŁ IX 

  

Sporządzanie protokołu i postanowienia końcowe  

  

1. Komisja sporządza protokół, w którym powinny znaleźć się następujące dane:  

 liczba uprawnionych do głosowania,  

 liczba wyborców, która wzięła udział w głosowaniu i procent w stosunku do 

liczby uprawnionych do głosowania,  

 liczba głosów ważnych i nieważnych,  

 liczba głosów, którą zdobył każdy z kandydatów,  

 nazwisko opiekuna Samorządu wybranego w demokratycznych wyborach.  

  

 

 

 

Przewodnicząca/y Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach:   

  

  ……………………………………..  

                (data i podpis) 

                                                                                                 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach:   

  

 …………………………………….  

              (data i podpis) 
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