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REGULAMIN  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO   

Zespołu  Szkół  Technicznych  im.  St.  Płoskiego w Ciechanowie 
 
 

Rozdział  I 

Kompetencje  i zadania  Samorządu  Uczniowskiego  

 

& 1 

 
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie. Samorząd jest jedynym reprezentantem 
ogółu uczniów szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być 
członkiem Samorządu i jego władz. 
 

& 2 
 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej 
powołanym w celu  współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą 
Rodziców.  
 

2. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa  jeden rok. 
 

3. Zarząd i Rada Samorządu Uczniowskiego reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady 
pracy Samorządu Uczniowskiego ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę 
Samorządu Uczniowskiego. 
 

 

& 3 
 

Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Szkoły 
wnioski i opinie we wszystkich sprawach, a w szczególności dotyczących realizacji 
podstawowych praw uczniów takich jak: 
a/ prawo do zapoznania się z programem nauczania i z jego treścią, celami i stawianymi    
wymogami 
b/ prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu 
c/ prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań 
d/ prawo do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 
własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem 
Szkoły. 
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& 4 
 
Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy: 

 Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków 
szkolnych 

 Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów 

 Współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań uczniów 

 Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji 

 Okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły 

 Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów 

 Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przeciwstawianie się przejawom brutalności i 
wulgarności, szanowanie poglądów innych ludzi 

 Troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd 
 
 

Rozdział II 
Organy Samorządu Uczniowskiego 

 
& 5 

 
1. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

           a/  Rada Samorządu Uczniowskiego, którą stanowią Samorządy Klasowe: 

 Przewodniczący klasy – gospodarz 

 Zastępca Przewodniczącego 

 Skarbnik 
b/ Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie: 

 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady Samorządu 
Uczniowskiego,  

 Zastępca Samorządu Uczniowskiego 

 Skarbnik 

 Sekretarz 
 

2. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomagają nauczyciele – opiekunowie. Są to doradcy, 
którzy dodatkowo współpracują ze Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia. 

3. Kadencja wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok. 
 
 

& 6 
 

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego: 
 
1/ Rada Samorządu Uczniowskiego: 
a/ obraduje na zebraniach zwoływanych przez przewodniczącego lub opiekunów samorządu 
b/ uchwala Regulamin Samorządu Uczniowskiego 
c/ podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie 
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d/ podejmuje uchwały w ramach kompetencji Samorządu Uczniowskiego 
e/ uchwala i zatwierdza plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny 
f/ opiniuje wybór Rzecznika Praw Ucznia i kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta 
 
2/ Zarząd Samorządu Uczniowskiego: 
a/ kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego 
b/ wykonuje uchwały Rady Samorządu Uczniowskiego, czuwa nad terminową realizacją 
pracy 
c/ pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych 
d/ rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów 
e/ występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w 
ramach swoich kompetencji 
f/ opiniuje pracę nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły 
 
3/ Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego są doradcami służącymi swoją pomocą i 
doświadczeniem w pracy Samorządu Uczniowskiego. Mają prawo uczestniczenia we 
wszystkich formach pracy samorządu. 
 
 

Rozdział  III 
Odwołanie członka Samorządu Uczniowskiego 

 
&  7 

 
1/ Członka Samorządu Uczniowskiego można odwołać, jeżeli narusza Statut Szkoły, nie bierze 
udziału w pracach samorządu lub otrzymał „Upomnienie wychowawcy klasy”, „Naganę 
Dyrektora Szkoły” lub „Naganę Dyrektora Szkoły z ostrzeżeniem wydalenia”  
 
2/ Sprawę rozpatruje zgromadzenie Samorządu Uczniowskiego  poprzez głosowanie tajne, 
równe lub bezpośrednie. 

 
3/ Na miejsce odwołanego członka Samorządu Uczniowskiego powołuje się ucznia, 
zgłoszonego i zaakceptowanego przez zgromadzenie samorządów klasowych. 
 
 
 

Rozdział IV 
Tryb i zasady wydawania opinii przez Samorząd Uczniowski 

 

&  8 
 
Zarząd Samorządu Uczniowskiego przedstawia wymaganą opinię w terminie 14 dni od daty 
wpłynięcia pisemnego wniosku. 
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&  9 
 
Opinie wpisuje się do księgi protokołów Samorządu Uczniowskiego. 
 

&  10 
 
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego przedstawia organowi, który wystąpił o opinię, 
jej odpis podpisany przez siebie i Opiekunów Samorządu Uczniowskiego. 
 

&  11 
 
W przypadku braku wyczerpujących informacji wśród członków Zarządu  na temat 
opiniowanych spraw Przewodniczący powinien uzyskać dodatkowe informacje od Rady 
Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciela Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.  
 
 

Rozdział  V 
Tryb podejmowania uchwał 

 

&   12 
Uchwały podejmuje Rada Samorządu Uczniowskiego zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej 2/3  regulaminowego składu Rady. Uchwały w sprawach osobowych 
podejmowane są w formie tajnej. 
 

&  13 
Listę uczestników zebrania Rady oraz jej prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący 
Samorządu Uczniowskiego lub Sekretarz Samorządu Uczniowskiego. 
 

& 14 
 

Zebrania i uchwały Rady oraz Zarządu Samorządu Uczniowskiego są protokołowane w 
księdze protokołów. Za prawidłowe jej prowadzenie odpowiada Sekretarz Zarządu, a za 
realizację uchwał – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. 
 
 

Rozdział  VI 
Tryb odwoływania się od decyzji Rady Samorządu Uczniowskiego 

 
 

& 15 
 

Jeżeli uchwała Samorządu Uczniowskiego jest sprzeczna z Regulaminem Samorządu 
Uczniowskiego, Statutem szkoły lub interesom ucznia, Przewodniczący Samorządu 
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Uczniowskiego zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę Opiekunowi Samorządu 
Uczniowskiego. 

 
& 16 

 
W sprawach spornych Rada Samorządu Uczniowskiego i Opiekun Samorządu Uczniowskiego 
odwołują się do Dyrektora Szkoły. Kwestie rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami 
reguluje Statut Szkoły. 
 
 
 

Rozdział VII  
Finanse  Samorządu  Szkolnego 

 
& 17 

 
Samorząd Uczniowski może uzyskiwać dochody: 
a/ z organizacji zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów, itp. 
b/ ze sprzedaży surowców wtórnych 
c/ ze środków przekazanych przez sponsorów 
d/ z innych źródeł 
               
 

& 18 
             
Finanse Samorządu Uczniowskiego prowadzi Opiekun Samorządu Uczniowskiego. Wszelkie 
operacje finansowe ewidencjonowane są w księdze przychodów i rozchodów prowadzonej 
przez Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Środki finansowe Samorządu przechowywane są 
przez opiekuna w pokoju nauczycielskim lub w gabinecie  Dyrektora Szkoły. 
 

 
Rozdział  VIII 

Dokumenty Samorządu  Uczniowskiego 
 

& 19 
 
Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą: 
a/ Regulamin Samorządu Uczniowskiego  
b/ Księga protokołów 
c/ Księga ewidencji dochodów i wydatków 
d/ Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny 
e/ Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego 
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Rozdział IX 
Postanowienia końcowe 

 
& 20 

 
Rada Samorządu Uczniowskiego zbiera się  minimum 2 razy w ciągu semestru. Opiekun 
Samorządu Uczniowskiego może zarządzić zebranie nadprogramowe w pełnym składzie, 
jeżeli pojawi się taka potrzeba. Dodatkowo opiekun spotyka się z Zarządem tak często, jak 
wymaga tego przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych, za które odpowiada Samorząd 
Uczniowski zgodnie z Planem Pracy Samorządu. 
 

& 21 
 

Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły. 

 
& 22 

 
Niniejszy Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom szkoły (jest 
dostępny w bibliotece szkolnej  i opublikowany na stronie internetowej szkoły).  
 

& 23 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a dotyczących Samorządu 
Uczniowskiego decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunami i Zarządem 
Samorządu Uczniowskiego. 
 
 
 
 
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:                          Zarząd Samorządu Uczniowskiego 
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