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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
I.

Samorząd Uczniowski to wszyscy uczniowie szkoły. Zarząd Samorządu
Uczniowskiego zwany dalej „samorządem” jest organem reprezentującym ogół
uczniów szkoły.

II.

1. Celem samorządu jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia
statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły
w tym zakresie spraw.
2. Szczególnym celem samorządu jest działalność zmierzająca do prawidłowego
funkcjonowania szkoły w zakresie spraw uczniowskich.
3. Zadaniem samorządu jest w szczególności:
- pobudzanie i organizowanie form aktywności uczniów na rzecz realizacji celów
i zadań szkoły,
- zapewnienie uczniom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego
wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
a) znajomości programu nauczania, jego treści, celów i stawianych wymogów,
b) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań,
d) prawa redagowania i wydawania gazetki szkolnej lub innej formy publikacji,
e) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z dyrektorem,
f) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

III.

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu uczniów jest zebranie
przewodniczących samorządów klasowych klas I – III z przewodniczącym samorządu
i jego zastępcą.
2. Przedstawiciele każdej klasy wybierani są spośród wszystkich uczniów na
pierwszym spotkaniu z wychowawcą klasy w nowym roku szkolnym.
3. We wrześniu opiekunowie samorządu pełnią funkcje nauczyciele wybrani w
poprzednim roku szkolnym. Po wyborach przewodniczącego samorządu, samorząd
wybiera opiekunów (2 nauczycieli) samorządu na pierwszym spotkaniu samorządu.
4. Dobrowolnie zgłoszeni i wśród nich wybrani przez dotychczasowych opiekunów
samorządu uczniowie organizują wybory przewodniczącego samorządu według
następującego porządku:
a) Na pierwszym zebraniu ogólnym samorządu w terminie do 7 dni od rozpoczęcia
roku szkolnego tworzą komisję wyborczą złożoną od 3 – 4 osób, organizującą
wybory przewodniczącego, w komisji wyborczej wybiera się przewodniczącego
i zastępcę. Członkowie komisji wyborczej nie mogą kandydować na
przewodniczącego samorządu.
b) Przewodniczący komisji wyborczej oraz opiekun samorządu zbierają w terminie
do 14 dni od pierwszego poniedziałku roku szkolnego zgłoszenia kandydatów na
stanowisko przewodniczącego. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko
kandydata, informację do której chodzi klasy oraz 10 podpisów osób
popierających kandydata i podpis wychowawcy.
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c) W kolejnym dniu roboczym komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomości
listę kandydatów na przewodniczącego i termin wyborów,
d) Wybory powszechne przewodniczącego samorządu organizuje się najpóźniej do
30 września.
e) Okres poprzedzający wybory jest kampanią wyborczą kandydatów, którzy mogą
walczyć o swoje poparcie wśród uczniów poprzez plakaty wyborcze, ulotki,
publiczne występy na przerwach i inne formy uzgodnione z opiekunami
samorządu. Członkowie komisji wyborczej organizują publiczną debatę wyborczą
kandydatów na przewodniczącego samorządu. W ostatnim dniu przed wyborami
jest cisza wyborcza.
f) Opiekun samorządu przygotowuje karty do głosowania według wzoru (wzór kart
do głosowania może też być zgodny z stosowanym wzorem programu, w którym
uczestniczy szkoła – np. „Samorządy mają głos” z Centrum Edukacji
Obywatelskiej)
Karta do głosowania
Wybory przewodniczącego
Samorządu Uczniowskiego
Kandydaci
Imię i nazwisko, klasa
Imię i nazwisko, klasa
Imię i nazwisko, klasa
Imię i nazwisko, klasa
Imię i nazwisko, klasa
Postaw znak X w kratce obok imienia
i nazwiska wybranego kandydata
g) Karty do głosowania wydają członkowie komisji wyborczej w sali wyborczej po
wcześniejszym podpisie ucznia na liście wyborców wg klas. Uczniowie
poszczególnych klas przychodzą do sali wyborczej sprowadzeni przez członka
komisji wyborczej.
h) Każdy uczeń ma prawo do oddania jednego głosu na wybranego przez siebie
kandydata na karcie do głosowania. Głosowanie jest tajne i warunki do takiego
głosowania ma umożliwić przygotowana wcześniej sala wyborcza. Karty do
głosowania uczniowie wrzucają do urny.
i) Komisja wyborcza w wydzielonym pomieszczeniu podlicza głosy, uzupełnia
protokół z wyborów i ogłasza wyniki tego samego dnia,
j) Na najbliższym zebraniu samorządu komisja wyborcza ulega rozwiązaniu
a przewodniczący samorządu przedstawia swojego zastępcę wybranego spośród
wszystkich uczniów szkoły.
IV.

Samorząd może tworzyć stałe lub doraźne sekcje, których przewodniczącymi są
członkowie samorządu.

V.

Kadencja samorządu trwa od dnia utworzenia do końca roku szkolnego.

VI.

Członkowie samorządu, którzy w czasie roku szkolnego zmieniają szkołę są
zastępowani przez innych uczniów danej klasy /III. 1./.
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1. Uchwały podejmuje się zwykła większością głosów przy obecności co najmniej
połowy regulaminowego składu samorządu.
2. Uchwały są protokołowane w protokolarzu samorządu. Za protokolarz i jego
prawidłowe prowadzenie odpowiada wybrany protokolant i opiekun samorządu.

VIII. Wybory do samorządu w klasach oraz komisji wyborczej samorządu odbywają się
w sposób jawny, na stanowisko przewodniczącego w sposób tajny.
IX.

Posiedzenie samorządu jest zwoływane przez przewodniczącego lub zarząd albo też
na wniosek samorządów klasowych z co najmniej 3 klas, opiekuna, dyrektora szkoły,
Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły – złożony do zarządu samorządu.

X.

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły – samorząd
zaprasza na swoje zebrania dyrektora oraz przewodniczących pozostałych organów
szkoły.
2. Samorząd zapewnia w swojej działalności realizację ustaleń zawartych w II. 2. i 3.
niniejszego regulaminu.
3. W razie nie respektowania tych ustaleń przez dyrekcję szkoły lub podległych jej
pracowników zarząd może złożyć pisemne zażalenie do dyrektora szkoły oraz ma
prawo wyczekiwać na wyczerpującą odpowiedź.

XI.

Odwołania:
1. Członkowie samorządu mogą być odwołani przez zebranie samorządu. Odwołanie
dokonuje się przez podjęcie uchwały /VI.1./.
2. Zastępcę przewodniczącego odwołuje przewodniczący.
3. Odwołanie przewodniczącego dokonuje się w publicznym referendum. Odwołanie
następuje, gdy opowie się za nim 50% + 1 osoba spośród wszystkich głosujących
uczniów przy co najmniej połowie obecnych w danym dniu w szkole.
4. Odwołania przewodniczącego może dokonać Rada Pedagogiczna jeżeli opowie się
za nim 3/5 członków Rady przy obecności co najmniej połowy jej składu.
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