
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 

w Bolechowie 

 

 

Wstęp 

 

1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (tekst ujednolicony – zawiera zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 

lipca 2004 roku r., która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004 roku – Dz. U. Z 2004 

roku nr173, poz.1808) oraz statut Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w 

Bolechowie.  

2. Ilekroć w Regulaminie mówi się o szkole, należy przez to rozumieć Zespół Szkół im. Gen. 

Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. 

3. Ilekroć w Regulaminie mówi się o organach szkoły, należy przez nie rozumieć Dyrektora 

Szkoły, Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców. 

 

Postanowienia ogólne 

§1 

 

1. Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Zasady wybierania Rady Samorządu Uczniowskiego określa ordynacja wyborcza. 

3. Niezależnymi organami wykonawczymi Samorządu Uczniowskiego są: 

a) na szczeblu klas: Samorząd klasowy, 

b) na szczeblu szkoły: Rada Samorządu Uczniowskiego, zwana dalej Radą, 

c) Rzecznik Praw Ucznia, zwany dalej w skrócie RPU. 

4. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

5. Organy Samorządu współpracują ze sobą, mając na względzie przede wszystkim dobro 

wszystkich uczniów. 

6. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określają: 

a. Ordynacja Rady Samorządu Uczniowskiego, uchwalona przez ogół uczniów  

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

7. Samorząd ma obowiązki wynikające z zapisu w Statucie Szkoły. 

8. Samorząd współpracuje ze wszystkimi organami szkoły. 

9. Zarówno Zgromadzenie  Samorządów Klasowych, Rada Samorządu Uczniowskiego jak i 
Rzecznik Praw Ucznia reprezentują wszystkich uczniów szkoły. 

 

Rada Samorządu Klasowego 

§2 

 

1. Rada Samorządu Klasowego składa się z: 

a) Przewodniczącego, 

b) Zastępcy przewodniczącego, 



c) Skarbnika. 

2. Sposób wybierania rady określają uczniowie poszczególnych klas. 

3. Rada Samorządu Klasowego jest  organem opiniotwórczym, doradczym, pomocniczym, 

ale nie decyzyjnym w pracach podejmowanych przez Radę Samorządu Uczniowskiego. 

4. Do zadań Rady Samorządu Klasowego należą: 

a) reprezentowanie klasy wobec nauczycieli, władz szkolnych i Rady, 

b) reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych, 

c) występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych, 

d) ochrona interesów ucznia na szczeblu klasy, 

e) uczestniczenie w zebraniach Zgromadzenia Samorządów Uczniowskich  

przynajmniej raz w miesiącu, o czym będzie powiadomiony, 

f) informowanie klasy o postanowieniach Rady Samorządu Uczniowskiego, 

g) aktywne motywowanie klasy do uczestnictwa w inicjatywach podejmowanych przez 

Radę Samorządu Uczniowskiego, 

h) inne zadania. 

Rada Samorządu Uczniowskiego 
 

§3 
 

1. Przez Radę Samorządu Uczniowskiego należy rozumieć najwyższy organ stanowiący  

i wykonawczy Samorządu. Rada Samorządu Uczniowskiego jest najwyższym 

przedstawicielem uczniów w szkole.  

2. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzi 8 uczniów, zwanych dalej 

członkami, którzy w wyniku głosowania uzyskali największą liczbę głosów.  

Radę tworzą: 

- Przewodniczący (1), 

- Zastępca Przewodniczącego (1), 

- Sekretarz (2), 

- Skarbnik (2), 

- Rzecznik Praw Ucznia (2). 

3. W celu usprawniania swojej działalności Rada może powołać Sekcje Rady 

Samorządu Uczniowskiego, zwane dalej Sekcjami, do wykonywania określonych 

zadań. 

4. W skład Sekcji wchodzą uczniowie spoza Rady. 

5. Członkowie Rady poza Przewodniczącym i Zastępcą mogą zostać kierownikami 

Sekcji. 
6. Wykonywanie zadań przez poszczególne Sekcje jest określone regulaminami 

tworzonymi na potrzeby Sekcji. 

7. Sekcje nie mogą liczyć więcej niż 4 osoby. 

8. Rada uchwala w imieniu Samorządu Uczniowskiego regulaminy Samorządu 

 i procedury wyborcze. 

9. Regulaminy uchwalane przez Radę muszą być zawsze  akceptowane większością 

głosów. 

10. Rada ma prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego. 

11. Wprowadzenie zmian  powinno być opiniowane również przez Zgromadzenie  

Samorządów Klasowych. 

12. Samorząd powinien zostać poinformowany w trybie natychmiastowym  

o wprowadzonych zmianach. 



13. Wszystkie podejmowane uchwały i zmiany do regulaminów ustalanych przez Radę 

muszą być zgodne z obowiązującymi zarządzeniami Szkoły. W przeciwnym razie Rada 

Pedagogiczna na wniosek Dyrektora Szkoły ma obowiązek zmienić uchwałę. 

14. W przypadku sytuacji spornej organów szkoły z Radą, ostateczne stanowisko w spornej 

sprawie zajmuje Dyrektor. 

 

Cele Rady Samorządu Uczniowskiego 

§4 

 

1. Celem Rady jest autentyczne uczestniczenie w życiu szkoły i bycie współpartnerem 

organów szkoły w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych. 

2. Rada stawia sobie za cel bycie odpowiedzialnym współgospodarzem na terenie szkoły. 

 

Obowiązki Rady Samorządu Uczniowskiego 

§5 

1. Do podstawowych zadań Rady Samorządu Uczniowskiego należą: 

a) pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków 

szkolnych, 

b) współdziałanie z organami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków do 

nauki, 

c) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie grup uczniowskich do 

wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły, 

d) dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji, 

e) godne reprezentowanie Samorządu wobec organów Szkoły, 

f) godne reprezentowanie szkoły w środowisku, 

g) występowanie z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego, 

h) prowadzenie działalności kulturalnej, planując ważniejsze uroczystości i imprezy 

rozrywkowe, 

i) wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrektora szkoły, 

j) w każdym roku szkolnym opracowanie i wdrożenie w życie rocznego planu pracy 

Rady Samorządu Uczniowskiego, 

k) współpraca z samorządami klasowymi, 

l) współpraca z innymi Samorządami działającymi w środowisku, 

m) przygotowanie w miarę potrzeb nowych regulaminów na potrzeby samorządu 

 i Rady Samorządu, 

n) sporządzenie sprawozdań półrocznych i rocznych, 

o) gromadzenie funduszy na wspieranie samorządowej działalności uczniów, które 

mogą pochodzić z darowizn lub imprez organizowanych przez Radę. Sposób 

wydatkowania jest podejmowany uchwałą Rady przy akceptacji Opiekuna. 

2. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego: 

a) kieruje pracami Rady, 

b) sporządza przy pomocy Opiekuna Rady Samorządu Uczniowskiego roczny plan 

pracy Rady, 

c) planuje i zwołuje zebrania Rady, 

d) angażuje jak największą liczbę uczniów na rzecz Samorządu, 

e) współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i opiekunem Rady 

Samorządu, 

f) pełni funkcję łącznika między uczniami a pozostałymi organami szkoły; 



g) reprezentuje samorząd na zewnątrz; 

3. Zastępca Przewodniczącego: 

a) jest pełnomocnikiem Przewodniczącego, 

b) w czasie nieobecności Przewodniczącego pełni jego obowiązki, 

c) współtworzy roczny plan pracy Rady. 

4. Sekretarz: 

a) protokołuje zebrania, 

b) sprawuje opiekę nad dokumentacją Rady, 

c) zbiera pisemne wnioski uczniów napływające do Rady. 

5. Skarbnik: 

a) współpracuje z Przewodniczącym i Opiekunem  Samorządu w sprawach budżetu  

i finansów Rady; 

b) zajmuje się funduszami, prowadzi dokumentację finansową. 

 

Prawa Rady Samorządu Uczniowskiego 

§6 

 

1. Rada ma prawo przedstawiania organom szkoły wniosków i opinii organów samorządu 

we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących praw ucznia. 

2. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Rzecznik Praw Ucznia mają prawo na 

zaproszenie przewodniczącego Rady Pedagogicznej uczestniczyć w posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej i reprezentować opinię ogółu uczniów o problemach wnoszonych przez 

młodzież lub dotyczących wspólnej realizacji podejmowanych  działań. 

3. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Rzecznik Praw Ucznia mają prawo na 

zaproszenie przewodniczącego Rady Rodziców  współuczestniczyć w niektórych 

obradach Rady Rodziców. 

4. Rada ma prawo do opracowania opinii o pracy nauczyciela, jeśli o taką opinię zwróci się 

Dyrektor szkoły. 

 

Odwołanie członka Rady Samorządu Uczniowskiego 

 

§7 

 

1. Członka Rady Samorządu Uczniowskiego można odwołać na wniosek Zgromadzenia 

Samorządów Klasowych, Opiekuna Rady Samorządu, Dyrektora Szkoły, Rady 

Pedagogicznej, jeżeli w sposób nagminny i potwierdzony narusza Statut Szkoły, 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego, nie wywiązuje się z powierzonych mu 

obowiązków lub rażąco nadużywa swoich praw. 

2. Wniosek musi zostać podpisany przez co najmniej 25% uczniów szkoły. 

3. Wniosek  jest poddawany pod głosowanie na zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego 

zwoływanym przez Opiekuna Samorządu najpóźniej dwa tygodnie po jego wpłynięciu. 

4. W przypadku, gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, stwierdza się odwołanie 

Członka (lub Członków) Rady i zarządza wybory uzupełniające, które muszą zostać 

przeprowadzone najpóźniej miesiąc po odwołaniu. 

5. W wyborach uzupełniających nie mogą kandydować odwołani Członkowie Rady. 

6. Każdy Członek Rady może sam zrezygnować z pełnionej funkcji. Rezygnację przedstawia 

Radzie Samorządu, a ta Dyrektorowi Szkoły. W takim wypadku zarządza się wybory 



uzupełniające, które muszą zostać przeprowadzone najpóźniej miesiąc po złożeniu 

rezygnacji. 

7. W wyborach uzupełniających na Przewodniczącego lub Zastępcę Rady Samorządu mogą 

kandydować obecni członkowie Rady. 

8. Jeżeli w wyborach wygra osoba niebędąca wcześniej Członkiem Rady, zostaje ona 

Przewodniczącym lub Zastępcą Rady, a skład reszty rady pozostaje bez zmian. W 

przypadku, gdy w wyborach wygra osoba będąca wcześniej członkiem Rady, zostaje ona 

Przewodniczącym lub Zastępcą, a jej miejsce w składzie Rady zajmuje osoba, która w 

wyborach uzupełniających uzyskała najwięcej głosów spośród wszystkich osób 

niebędących wcześniej członkami Rady. 

9. Ustępujący Przewodniczący lub Zastępca pełni swoje obowiązki do czasu wyboru 

nowego Przewodniczącego lub Zastępcy. 

 

Odwołanie Rady Samorządu Uczniowskiego 

 

§8 

 

1. Zakłada się odwołanie Rady Samorządu Uczniowskiego z pełnienia powierzonych jej 

funkcji w przypadku odwołania: 

a) 50%   Rady, 

b) wszystkich Członków Rady  na wniosek Opiekuna Rady, Dyrektora Szkoły, Rady 

Pedagogicznej lub Zgromadzenia Samorządów Klasowych, jeżeli w sposób nagminny 

 i potwierdzony narusza Statut Szkoły, Regulamin Samorządu Uczniowskiego, nie 

wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub rażąco nadużywa swoich praw. 

2. Zgromadzenie Samorządów Klasowych może wnioskować o odwołanie Rady tylko  

 w przypadku pisemnego wniosku wniesionego do Opiekuna Samorządu i Dyrektora 

Szkoły. 

3. Wniosek musi być uchwalony większością głosów (75%) przy obecności 2/3 

uprawnionych do głosowania.. 

4. W przypadkach, o których mowa w punkcie 1a-b należy przeprowadzić ponowne 

wybory w przeciągu 14 dni od daty odwołania Rady Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

Zebrania Rady Samorządu 

§9 

1. Rada Samorządu działa kolegialnie. 

2. Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący lub opiekun Rady przynajmniej raz na miesiąc. 

3. Zebrania Rady są protokołowane. 

4. W zebraniach mają prawo uczestniczyć inne organy szkoły, jak również organy 

Samorządu Uczniowskiego. 

 

Dokumentacja Rady Samorządu Uczniowskiego 

§10 

1. Plan pracy na bieżący rok szkolny. 

2. Dokumentacja(teczka): protokoły, uchwały i wydatki. 

3. Sprawozdania półroczne i roczne. 



4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

 

Rzecznik Praw Ucznia 

§11 

1. Wybory Rzecznika Praw Ucznia określa ordynacja wyborcza. 

2. Rzecznik Praw Ucznia reprezentuje Samorząd, a jego podstawowe zadania i rola to: 

a) propagowanie praw dziecka, 

b) prowadzenie akcji informacyjnych na temat praw ucznia i ich przestrzegania; 

c) współpraca z Radą Samorządu  w zakresie upowszechniania praw i obowiązków 

ucznia; 

d) reprezentowanie ucznia na jego prośbę w przypadku łamania jego praw. 

3. RPU zawsze może liczyć na pomoc w swojej działalności ze strony organów szkoły  

 i organów samorządu. 

4. Kadencja RPU trwa 1 rok. 

5. Kandydatem na Rzecznika Praw Ucznia może być każdy uczeń posiadający wzorową 

opinię i dobre wyniki w nauce. 

 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

§12 

 

1. Opiekunem SU może zostać każdy nauczyciel wybierany na okres 2 lat. 

2. Samorząd ma prawo wyboru Opiekuna SU. 

3. Kandydatów na funkcję Opiekuna zgłasza Rada, po wcześniejszym uzgodnieniu z radami 

samorządów klasowych. Nauczyciel proponowany do pełnienia funkcji Opiekuna 

powinien zostać o tym poinformowany i wyrazić swoją zgodę. 

4. W przypadku odmowy kandydowania nie należy umieszczać nazwiska nauczyciela  

na karcie do głosowania. 

5. Wniosek znajduje się u Opiekuna Rady i zawiera imię oraz nazwisko nauczyciela 

proponowanego do pełnienia powyższej funkcji. 

6. Po wypełnieniu wniosek jest przekazywany członkom Rady, np. na najbliższym ich 

zebraniu. 

7. Wybory nowego Opiekuna odbywają się równolegle z wyborami do Rady. 

8. Nazwisko i imię nauczyciela zostaje umieszczone na karcie do głosowania obok nazwisk 

kandydatów do Rady. Wyboru dokonuje się stawiając przy odpowiednim nazwisku tylko 

jeden znak X. 

9. Opiekunem Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała 

największą ilość głosów. 

10. Nowy Opiekun Rady rozpoczyna swoją współpracę z Radą na pierwszym zebraniu  

z nową Radą. 

11. Ażeby rozpocząć procedurę odwołania Opiekuna, musi wpłynąć do Rady 75% głosów  

z  Samorządu Uczniowskiego.  

12. W uzasadnionych przypadkach Opiekuna Rady może powołać Dyrektor Szkoły. 

 

Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego 



1. Opiekun: 

a) czuwa nad całokształtem prac Rady, 

b) współpracuje ze wszystkimi organami Samorządu i organami szkoły, 

c) współtworzy wizerunek organów Samorządu, w tym przede wszystkim Rady, 

d) mobilizuje Radę do podejmowania nowych wyzwań, 

e) jest doradcą we wszystkich dotyczących Rady sprawach. 

 

Zgromadzenie Samorządów Klasowych 

§13 

1. Przez Zgromadzenie Samorządów Klasowych należy rozumieć organ doradczy Rady 

Samorządu Uczniowskiego. 

2. W skład Zgromadzenia wchodzą rady samorządów klasowych. 

3. Zgromadzenie jest wyrazicielem opinii samorządów klasowych. 

4. Zgromadzenie zwołuje opiekun Rady. 

5. W razie nieobecności w dniu zwołania Zgromadzenia członków Rady Samorządu 

Klasowego, klasę reprezentują jej przedstawiciele w liczbie 3. 

6. Zgromadzenia mogą odbywać się również na wniosek zainteresowanych. 

7. Przynajmniej raz w semestrze opiekun Rady zwołuje Zgromadzenie w celu przedłożenia 

opinii na temat działalności Rady. 

8. Kadencja Zgromadzenia trwa 1 rok. 

9. Zgromadzenie ma prawo wyboru ze swojego grona Przewodniczącego Zgromadzenia, 

reprezentującego Zgromadzenie. 

10. W razie zgłaszanych  uwag dotyczących działalności Rady, Przewodniczący 

Zgromadzenia zgłasza je bezzwłocznie Opiekunowi Rady. 

11. Zgromadzenie ma prawo uczestniczenia w uchwalaniu regulaminów Samorządu. 

12. Zgromadzenie ma za zadanie aktywnie współdziałać z Radą, aby ta mogła wypełniać 

rzetelnie przydzielone jej zadania. 

 

Postanowienia końcowe 

§14 

1. Regulamin  Samorządu Uczniowskiego wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 

2. Tracą moc poprzednie Regulaminy Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


