
 
 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Marii Słodowskiej – Curie  

w Brzegu działa Samorząd Uczniowski, dalej zwany "Samorządem". 

2. Samorząd działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Statutu 

Szkoły oraz postanowień niniejszego regulaminu. 

3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych  

nr 1. 

4. Samorząd powinien tak organizować swoją działalność na terenie 

Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, aby uczeń czuł się w szkole dobrze, 

ponosił współodpowiedzialność za miejsce w którym przebywa, za 

jakość organizowanej pracy i zabawy, dbając równocześnie o to, aby 

były one dostosowane do potrzeb i możliwości wiekowych 

uczestników. 

5. Postanowienia Regulaminu Samorządu nie mogą być sprzeczne ze 

Statutem Szkoły.  

6. Regulamin stanowi załącznik do Statutu Szkoły. 

7. Działania Samorządu Uczniowskiego określają następujące zasady: 

 powszechność współrządzenia, 

 demokratyczne reprezentowanie ogółu, 

 autonomia, 

 jawność funkcjonowania. 

8. Samorząd może przedstawiać: Radzie Rodziców, Radzie 

Pedagogicznej lub Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich 

sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących prawa uczniów do: 

 zapoznania się z programami nauczania, z ich treściami, celami 

i stawianymi wymaganiami, 

 jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 



 
 organizacji życia szkolnego, zapewniającego utrzymanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością 

rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

 organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, społecznej, 

zawodowej i sportowo- turystycznej zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu 

z Dyrektorem szkoły, 

 wyrażania opinii wobec uczniów w sprawie nagród i kar 

przewidzianych w Statucie Szkoły, 

 opracowania wewnętrznego planu pracy Samorządu. 

9. Samorząd opiniuje: 

 ustalone przez Dyrektora szkoły dodatkowe dni wolne od zajęć 

dydaktyczno- wychowawczych, 

 decyzję Dyrektora szkoły dotyczącą skreślenia ucznia z listy 

uczniów szkoły. 

 

II. Struktura Samorządu Uczniowskiego 

1. Organami Samorządu są; 

 zebranie plenarne uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, 

 zebranie samorządów klasowych Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, 

 Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie: przewodniczący, 

zastępca przewodniczącego, sekretarz. 

2. Kompetencje Przewodniczącego Rady Samorządu: 

 reprezentuje Samorząd wobec Rady Rodziców i Rady 

Pedagogicznej, 

 kieruje pracą Samorządu, 

 organizuje współpracę Samorządu z samorządami klasowymi, 

 reprezentuje Zespół Szkół Zawodowych nr 1 na zewnątrz jako 

przedstawiciel młodzieży, 

 kontroluje prawidłowość działania organów Samorządu, 

 jest odpowiedzialny za wdrożenie przyjętego planu pracy 

Samorządu, 



 
 zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Samorządu 

Uczniowskiego i samorządów klasowych, 

 czuwa nad respektowaniem przez młodzież szkolną praw  

i obowiązków przysługujących Samorządowi. 

3. Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego: 

 opracowuje i przedstawia samorządom klasowym projekt 

programu prac Rady Samorządu Uczniowskiego, 

 jest wyrazicielem woli uczniów wobec Dyrektora Zespołu Szkół 

Zawodowych nr 1, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

4. Kompetencje Zastępcy Przewodniczącego: 

 jest współodpowiedzialny za realizację zadań nałożonych na 

Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego, 

 w razie nieobecności Przewodniczącego przejmuje jego 

kompetencje, 

 wspomaga Przewodniczącego we wszystkich zadaniach 

wynikających z jego funkcji, 

5. Sekretarz protokołuje zebrania Samorządu Szkolnego i prowadzi 

całość dokumentacji. 

III. Posiedzenia Samorządu Uczniowskiego 

1. Posiedzenia Samorządu Uczniowskiego zwoływane są wg potrzeb, nie 

rzadziej niż trzy razy w semestrze. 

2. W posiedzeniach Samorządu Uczniowskiego może brać udział  

z głosem doradczym Dyrektor szkoły lub inne osoby zaproszone przez 

Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Samorządu 

Uczniowskiego. 

3. Sekretarz Rady Samorządu Uczniowskiego prowadzi księgę 

protokołów posiedzeń Samorządu. 

4. Do terminu następnego posiedzenia każdy z członków Samorządu ma 

prawo zapoznania się z protokołem i wniesienia poprawek do swojej 

wypowiedzi. 

IV. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego wybierana jest w każdym kolejnym 



 
roku szkolnym. 

2. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa od 01.09 do 31.08 

każdego roku szkolnego. 

3. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego na kolejną kadencję 

przeprowadzane są w miesiącu czerwcu każdego roku szkolnego, 

członkowie nowo wybranej Rady Samorządu Uczniowskiego 

przejmują obowiązki z początkiem nowego roku szkolnego. 

4. Dokładna data wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego ustalana 

jest przez przedstawicieli uczniów w porozumieniu z opiekunem 

Samorządu Uczniowskiego i Dyrekcją szkoły. 

5. Kandydaci do Rady Samorządu Uczniowskiego mogą być zgłaszani 

indywidualnie lub grupowo przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych 

nr 1, uczniowie mogą również sami zgłosić swoją kandydaturę. 

6. Lista kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje 

zamknięta 31.05 każdego roku szkolnego. 

7. Uczniowie typowani do Rady Samorządu Uczniowskiego wyrażają 

zgodę na kandydowanie w wyborach. 

8. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego mają charakter 

powszechny, każdy uczeń Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 ma prawo 

uczestniczenia w głosowaniu.  

9. Liczba otrzymanych głosów wskazuje na funkcję jaką w Radzie 

Samorządu Uczniowskiego pełnią wybrani uczniowie; uczeń, który 

uzyskał największą liczbę głosów pełni funkcję przewodniczącego, 

uczeń z liczbą głosów dającą mu drugie miejsce zastępcy, a uczeń  

z trzecią liczbą głosów sekretarza. 

V. Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wybierany jest na roczną 

kadencję. Wybory przeprowadzane są każdego roku szkolnego. 

2. Kandydatów na opiekuna Samorządu Uczniowskiego wskazują 

uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 spośród nauczycieli 

będących członkami Rady Pedagogicznej. 

3. Nauczyciele wskazani przez uczniów jako kandydaci na opiekuna 



 
Samorządu Uczniowskiego wyrażają zgodę na udział w wyborach  

i pełnienie funkcji. 

4. Wybory na opiekuna Samorządu Uczniowskiego mają charakter 

powszechny, każdy uczeń Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 ma prawo 

udziału w głosowaniu. 

5. Na pisemny wniosek Samorządu Uczniowskiego Dyrektor Zespołu 

Szkół Zawodowych nr 1 może wyrazić zgodę na wybór dwóch 

opiekunów Samorządu Uczniowskiego. 

 

 


