
REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

 

ROZDZIAŁ I 

 

      § 1 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

2. Organami Samorządu uczniowskiego są: 

a) na szczeblu klas: Samorządy klasowe; których zakres zadań i tryb wyboru 

określa osobny regulamin, 

b) na szczeblu szkoły: Samorząd szkolny: którego zakres zadań i tryb wyboru 

określa niniejszy Regulamin. 

 

§ 2 

1. Samorząd uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie 

Rodziców oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach 

dotyczących pracy Szkoły. 

2. Na wniosek Dyrektora Samorząd uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela. 

      

ROZDZIAŁ II 

 

Samorząd szkolny 

       

§ 1 

1. Samorząd szkolny składa się z przedstawicieli uczniów wybieranych na 

drodze wyborów. 

2. W skład Samorządu szkolnego wchodzą: 

a) przewodniczący, 

b) zastępca, 

c) sekretarz. 

3. Przewodniczący koordynuje prace Samorządu szkolnego i reprezentuje 

Samorząd uczniowski wobec władz Szkoły i na zewnątrz Szkoły. 

4. Członkami Samorządu szkolnego mogą być uczniowie wszystkich klas. 

5. Kadencja Samorządu szkolnego trwa jeden rok.  

6. Samorząd szkolny obraduje na zebraniach zwoływanych przez 

przewodniczącego lub opiekuna Samorządu (minimum raz w miesiącu). 

7. Pierwsze zebranie nowo wybranego Samorządu szkolnego zwołuje opiekun 

samorządu uczniowskiego w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia roku 

szkolnego. 



       

§ 2 

1. Do zadań Samorządu szkolnego należy: 

a) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi 

życia szkolnego oraz propozycjami ich realizacji, 

b) opinanie corocznej wycieczki integracyjnej,  

c) wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję szkoły, 

d) proponowanie kandydata na opiekuna Samorządu szkolnego.                                                               

2. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:  

a) prawo do zapoznawania się z programami nauczania i wymaganiami 

edukacyjnymi,  

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,  

c) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającej zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością 

rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.  

d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem  

3. Sporządza  wniosek  o  przyznanie  stypendium  Prezesa  Rady  Ministrów 

uczniom, spełniającym określone warunki. 

 

     ROZDZIAŁ III 

 

Wybory do samorządu szkolnego 

 

      § 1 

1. Wybory przeprowadza się w pierwszym tygodniu listopada.  

2. Wybory są tajne, bezpośrednie i równe. 

3. Prawo udziału w wyborach mają wszyscy uczniowie.  

       

§ 2 

1. Wybory do Samorządu szkolnego zarządza Dyrektor szkoły w porozumieniu 

z opiekunem Samorządu. 

2. Zarządzenie o wyborach ogłasza się na terenie Szkoły.  

3. Komisja wyborcza składa się z członków Samorządów klasowych. 

4. Komisja wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki. 

      



§ 3 

1. Kandydatów na członków Samorządu szkolnego zgłaszają uczniowie 

wszystkich klas. 

2. Każdej z klas przysługuje prawo zgłoszenia dwóch kandydatów. 

3. Poszczególni kandydaci muszą uzyskać poparcie co najmniej połowy 

uczniów swojej klasy. 

4. Kandydatów w wyborach zgłaszają przewodniczącemu Samorządu szkolnego 

Samorządy klasowe. 

5. Samorządy klasowe dostarczają przewodniczącemu Samorządu szkolnego 

krótkie charakterystyki kandydatów, w formie pisemnej, najpóźniej na 

tydzień przed datą wyborów. 

6. Charakterystyki kandydatów rozwieszane zostaną na tablicy ogłoszeń przy 

wejściu do Szkoły. 

 

§ 5 

1. Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z 

nazwiskami kandydatów. 

2. Głosować można na jednego kandydata. 

3. Wyborca stawia „X” obok nazwiska kandydata, na którego głosuje. 

4. Wyborca wrzuca kartkę wyborczą do urny w obecności komisji wyborczej. 

       

§ 6 

1. W skład Samorządu szkolnego wchodzą trzej kandydaci, którzy otrzymali 

kolejno największą ilość głosów obejmując odpowiednio funkcje: 

przewodniczącego, zastępcy i sekretarza. 

       

§7 

1. W razie konieczności regulamin wyborów może zostać uzupełniony o kolejne 

punkty na zgromadzeniu Samorządów klasowych. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

  

Odwołanie członka samorządu szkolnego 

 

1. Członka Samorządu szkolnego można odwołać, jeżeli naruszy Regulamin lub 

nie bierze udziału w pracach Samorządu. 



2. Sprawę odwołania członka Samorządu szkolnego rozpatruje zgromadzenie 

Samorządów klasowych poprzez głosowanie tajne, równe i bezpośrednie. 

3. Na miejsce odwołanego członka Samorządu szkolnego powołuje się ucznia, 

który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą ilość punktów, a nie 

jest w Samorządzie szkolnym, lub osobę zgłoszoną i zaakceptowaną przez 

zgromadzenie Samorządów klasowych. 

4. Uczeń wchodzący do Samorządu szkolnego, na miejsce odwołanego członka, 

obejmuje funkcję sekretarza, pozostali członkowie Samorządu szkolnego 

przechodzą na stanowiska odpowiednio wyższe.  

4. Członek Samorządu szkolnego może sam zrezygnować z działalności w 

samorządzie.  

 

ROZDZIAŁ V 

      

Przepisy końcowe 

 

1. Wszystkie decyzje Samorządu szkolnego i zgromadzenia Samorządów 

klasowych podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej 

połowy składu Samorządu szkolnego i zgromadzenia Samorządów 

klasowych. 

2. Decyzje podjęte przez Samorząd szkolny nie mogą być sprzeczne z zapisami 

zawartymi w Statucie Szkoły. 


