
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie 

 

 Rozdział I – Postanowienia ogólne 

Art. 1 

1. Samorząd uczniowski zwany dalej Samorządem tworzą wszyscy uczniowie ZESPOŁU SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH w Grodkowie  zwanego dalej szkołą. 

2. Samorząd uczniowski działa na podstawie Art. 85 Ustawy Prawo Oświatowe z 14.12.2016r. 
(Dz.U. z 2020r. poz.910 i 1378), Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu. 

3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 
4. Samorząd jest organizacją powołaną przez uczniów i dla uczniów. 
5. Do realizacji swoich celów ogół uczniów wybiera swoich przedstawicieli – organy samorządu 

uczniowskiego. 
6. Samorząd Uczniowski współpracuje z Dyrekcją Szkoły, nauczycielami, administracją szkolną, 

poszczególnymi klasami, rodzicami i środowiskiem lokalnym. Przez swoich przedstawicieli 
współdecyduje o życiu i pracy szkoły. 
 
Rozdział II – Podstawowe założenia pracy Samorządu Uczniowskiego 

Art. 2 

1. Realizowanie zadań zawartych w programie wychowawczym szkoły. 
2. Angażowanie wszystkich uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły. 
3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania. 
4. Uczenie zasad samorządności i demokracji. 
5. Kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadania. 
6. Kształtowanie umiejętności korzystania z przysługujących praw. 
7. Podejmowanie działań z zakresu wolontariatu.                           
8. Dbałość o sprawny obieg informacji na terenie szkoły. 

 
Rozdział III – Zadania Samorządu Uczniowskiego 

Art. 3 

1. Podstawowym zadaniem Samorządu jest reprezentowanie uczniów na terenie szkoły i poza nią. 
2. Przewodniczący Samorządu pełni rolę rzecznika uczniów. 
3. Zarząd Samorządu pośredniczy w kontaktach uczniów z Dyrekcją Szkoły. 
4. Rada Samorządu organizuje życie kulturalne, oświatowe, sportowe oraz rozrywkowe szkoły 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem 
oraz pośredniczy w kontaktach z nauczycielami i uczniami. 

5. Dba w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej 
tradycji. 

6. Angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspiruje młodzież 
do udziału w pracach na rzecz środowiska. 

7. Organizuje pomoc koleżeńską uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku 
rówieśniczym i rodzinnym. 

8. Zgłasza uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole, wydaje opinię      
w sprawie skreślenia ucznia z listy. 

9. Dysponuje w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu SU. 
 
 



 
Rozdział IV – Organy Samorządu Uczniowskiego 

Art. 4 

1. Organami Samorządu są: 
a. Zarząd Samorządu w składzie przewodniczący, zastępca, sekretarz. 
b. Rada Samorządu w składzie: Zarząd Samorządu, przedstawiciele samorządów klasowych. 
c. Szkolna Rada Wolontariatu wyłoniona ze składu Rady Samorządu Uczniowskiego. 

 
 Rada  Samorządu może powołać ze swojego składu pełnomocnika ds. kontaktów z klasami   lub 
pełnomocnika ds. oceny dyżurów klasowych pełnionych w ramach zadań Samorządu.  

Art. 5 

1. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
2. Zarząd jest najwyższą władzą samorządu. 
3. Zebrania Zarządu odbywają się na wniosek członka Zarządu lub opiekuna Samorządu. 
4. Radę Samorządu tworzy Zarząd i przewodniczący wszystkich klas. 
5. Rada Samorządu wspiera pracę Zarządu, jest organem doradczym i kontrolnym. 
6. Rada jest władzą uchwałodawczą – wyznacza podstawowe kierunki działań Samorządu. 
7. Członkowie Rady pośredniczą w kontaktach między organami Samorządu a uczniami 

i wychowawcami klas. 
8. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy 

reprezentantów. 
9. Zebrania Rady odbywają się cyklicznie w terminie ustalonym przez Samorząd. 
10. Zebrania Rady prowadzi przewodniczący lub jego zastępca. 
11. Każde zebranie Rady jest protokołowane przez sekretarza Samorządu. 
12. Zebrania Rady Samorządu są otwarte dla uczniów. 

 
Rozdział V – Prawa i obowiązki organów Samorządu 

Art. 6 

1. Samorząd klasowy: 

a. reprezentuje klasę; 
b. organizuje życie klasy (imprezy, dyżury); 
c. w porozumieniu z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy; 
d. organizuje pomoc koleżeńską. 

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego: 

a. uchwala regulamin Samorządu i dokonuje zmian w regulaminie; 
b. ustala i zatwierdza plan pracy Samorządu na dany rok szkolny do końca października; 
c. koordynuje przebieg imprez i uroczystości szkolnych; 
d. reprezentuje interesy ogółu uczniów; 
e. występuje z inicjatywami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach 

swojej kompetencji; 
f. gromadzi i dysponuje funduszami Samorządu; 
g. wykonuje zadania zlecone przez Dyrekcję Szkoły i Radę Pedagogiczną; 
h. proponuje kandydata na opiekuna Samorządu. 

 



 

3. Rada Samorządu Uczniowskiego: 

a. podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym; 
b. odwołuje i powołuje członków zarządu w głosowaniu jawnym; 
c. wyraża opinię w sprawach ważnych dokumentów dotyczących szkoły, takich jak wewnątrzszkolny 

system oceniania, regulamin oceny z zachowania, statut szkoły; 
d. występuje z inicjatywami podejmowanymi przez samorządy klasowe; 
e. reprezentuje interesy poszczególnych klas; 
f. powołuje komisje do organizowania działalności w określonej dziedzinie; 
g. członkowie Rady pośredniczą w kontaktach między organami Samorządu a uczniami; 
h. członkowie Rady mają prawo do występowania na forum z inicjatywami i zapytaniami oraz prawo 

do informacji. 

4. Przewodniczący Samorządu: 

a. reprezentuje Samorząd wobec Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej; 
b. powołuje zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza Samorządu na zebraniu Samorządu 

Uczniowskiego; 
c. organizuje współpracę Samorządu z samorządami klasowymi; 
d. reprezentuje ZSP w Grodkowie na zewnątrz jako przedstawiciel młodzieży; 
e. kontroluje prawidłowość działania organów Samorządu; 
f. wnioskuje o odwołanie i powołanie opiekuna; 
g. występuje z inicjatywami do Dyrektora Szkoły; 
h. zwołuje i prowadzi zebrania Rady; 
i. przeprowadza głosowania nad uchwałami. 

 
 
5. Zastępca przewodniczącego Samorządu:                                                                                      
 
a. jest współodpowiedzialny za realizację zadań nałożonych na Przewodniczącego Rady                  
    Samorządu Uczniowskiego; 
b. w razie nieobecności Przewodniczącego przejmuje jego kompetencje; 
c. wspomaga Przewodniczącego we wszystkich zadaniach wynikających z jego funkcji. 
 
6. Sekretarz protokołuje zebrania Samorządu Szkolnego i prowadzi całość dokumentacji. 
7. Każdy protokół musi być podpisany przez Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego    
    lub jego zastępcę. 
8. Nad przebiegiem prac Samorządu czuwa opiekun SU. 
 

  
Rozdział VI – Wybory do Zarządu 

Art. 7 

1. Kandydatami do samorządu mogą być uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w 
Grodkowie  którzy uzyskali poparcie min. 15 uczniów udokumentowane na tzw. „Liście poparcia”. 

2. Nie może pełnić funkcji w Samorządzie uczeń mający trudności w nauce i niższą niż  dobra 
ocenę z zachowania; każdą kandydaturę opiniuje wychowawca klasy. 

3. Uczniowie klas zobowiązani są do zgłoszenia kandydatów do Zarządu w trzecim tygodniu 
września. 

4. Wybory poprzedza kampania wyborcza, podczas której kandydaci mają prawo 
do zaprezentowania własnego programu działania Samorządu oraz zbierają podpisy na „Liście 
poparcia”. 



5. „Listę poparcia” kandydaci składają do opiekuna niezwłocznie po zakończeniu kampanii 
wyborczej. 

6. Na podstawie „List poparcia” opiekun Samorządu Uczniowskiego sporządza listę kandydatów do 
Zarządu Samorządu i ogłasza ją społeczności szkolnej. 

7. Wybory zarządza opiekun Samorządu w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły. 
8. Zarządzenie o wyborach udostępnia się w formie plakatów i ogłoszeń na terenie szkoły oraz na 

stronie internetowej. 
9. Wybory odbywają się do 30 września  danego roku szkolnego. 
10. Wybory organizuje ustępujący Zarząd. 

 

Art. 8 

1. Zarząd Samorządu składa się z uczniów wybieranych w wyborach tajnych, bezpośrednich, 
równych i powszechnych. 

2. Kadencja Zarządu trwa jeden rok, od 01 października do 30 września następnego roku. 
3. Do Zarządu nie mogą kandydować członkowie Komisji Wyborczej. 
4. Komisja Wyborcza sporządza listę uprawnionych do głosowania. 
5. Udział w głosowaniu potwierdza się podpisem na liście. 
6. Prawo do głosowania mają uczniowie wszystkich klas ZSP w Grodkowie. 
7. Pierwsze zebranie nowego Zarządu zwołuje opiekun Samorządu w ciągu tygodnia od dnia 

wyborów. 
8. Kadencja Zarządu rozpoczyna się tydzień po wyborach. 

Art. 9 

1. Zarząd powołuje Komisję Wyborczą składającą się min. z 3 uczniów. 
2. Komisja Wyborcza sporządza protokół wyborów. 
3. Obliczenia głosów Komisja dokonuje bezpośrednio po zakończeniu głosowania. 
4. W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy nie mogą przebywać osoby, które 

nie są członkami Komisji. 
5. Po obliczeniu głosów komisja sporządza protokół, który jest dokumentem stanowiącym dowód 

przeprowadzenia wyborów. 
6. Kopie protokołów zostają wywieszone następnego dnia po wyborach na drzwiach lokalu 

wyborczego, w gablocie Samorządu, na tablicy ogłoszeń, w pokoju nauczycielskim oraz na 
stronie internetowej szkoły. 

Art. 10 

1. Głosować można tylko na jednego kandydata. 
2. Wyborca stawia znak "X" obok nazwiska kandydata, na którego głosuje. 
3. Wyborca wrzuca kartę wyborczą do opieczętowanej urny. 
4. Głosowanie odbywa się w następujący sposób: pełnomocnik Komisji za zgodą nauczyciela 

prowadzącego zajęcia zaprasza całą klasę do udziału w głosowaniu. 

Art. 11 

1. W skład Zarządu wchodzą kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. 
2. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje ten kandydat, który uzyska największą 

liczbę ważnych głosów. 
3. Uzyskana przez pozostałych kandydatów liczba głosów nie ma wpływu na przydział funkcji. 
4. Doboru członków Zarządu dokonuje nowo wybrany Przewodniczący, spośród kandydatów jak      

i pozostałych uczniów szkoły. 
5. Członkowie Zarządu nie mogą być uczniami tej samej klasy co Przewodniczący Samorządu., 

 



W sytuacji pandemicznej obowiązuje ordynacja wyborcza zgodna z Regulaminem Zdalnego 
Głosowania Do Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie 
w roku szkolnym 2020/21 z dnia 13.11.2020r. 
Rozdział VII – Odwołanie członka Zarządu 

Art. 12 

1. Członka Zarządu można odwołać, jeśli naruszy Statut Szkoły, Regulamin Samorządu lub nie 
bierze udziału w pracach Zarządu. 

2. Wniosek o odwołanie mogą postawić opiekunowie Samorządu, przewodniczący Zarządu, 
Dyrektor Szkoły, każdy nauczyciel i uczeń. 

3. Decyzję o odwołaniu podejmuje Rada Samorządu w głosowaniu jawnym. 
4. Na miejsce odwołanego członka Zarządu powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach 

uzyskał największą liczbę głosów. 
5. Członek Zarządu może sam zrezygnować z działalności – stosuje się wtedy punkt 4 niniejszego 

rozdziału. 
6. Członek Zarządu pozbawiony swojej funkcji ma prawo odwołania się od decyzji Rady do 

przewodniczącego szkoły w ciągu siedmiu dni od daty odwołania. 
7. Przewodniczącego Szkoły można odwołać tylko w przypadku naruszenia Statutu Szkoły lub 

niewykonanie uchwał. 
8. Przewodniczący szkoły pozbawiony swojej funkcji ma prawo odwołania się od decyzji Rady do 

dyrektora szkoły w ciągu siedmiu dni od daty odwołania. 
9. Odwołanie rozpatruje Rada Samorządu w porozumieniu z opiekunem w ciągu siedmiu dni od 

daty złożenia odwołania. 
 
Rozdział VIII – Opiekunowie Samorządu 

Art. 13 

1. Kandydatów na opiekunów Samorządu może proponować: 
a. Zarząd Samorządu; 
b. Rada Samorządu; 
c. Rada Pedagogiczna; 
d. Dyrekcja Szkoły. 

 
Kadencja opiekuna trwa jeden rok. 

2. Opiekun Samorządu ma prawo uczestniczenia w zebraniach Rady z prawem głosu. 
3. Opiekun sprawuje nadzór nad działalnością organów Samorządu, wspiera ich pracę 

i pośredniczy w kontaktach z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną oraz innymi instytucjami. 
4. Opiekun występuje z inicjatywą uchwałodawczą. 
5. Opiekun ma prawo w uzasadnionych przypadkach zwołania nadzwyczajnego zebrania Rady 

Samorządu Uczniowskiego. 
6. Przedstawia Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdania z działalności SU. 
7. Informuje młodzież o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich. 
8. Wyboru opiekuna dokonuje społeczność uczniowska zgodnie z ustanowioną ordynacją. 

 
 
Rozdział IX – Fundusze Samorządu 

Art. 14 

1. Fundusze Samorządu pochodzą ze środków finansowych przekazanych przez Dyrekcję Szkoły, 
Radę Rodziców oraz darowizn innych instytucji. 

2. Samorząd może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności, 
dysponentem funduszu jest Zarząd w porozumieniu z Opiekunem. 

3. Samorząd Uczniowski może pozyskiwać środki finansowe z następujących źródeł: 



a. prowadzeniu własnej działalności gospodarczej m.in.: sprzedaż biletów wstępu 
lub gadżetów na imprezach szkolnych po uzgodnieniu z opiekunem SU, 

b. od sponsorów, 

c. ze składek uczniowskich, na które zgodę wyrażają członkowie SU. 
4. Fundusze przechowywane są w sejfie sekretariatu uczniowskiego. 
5. Opiekę nad funduszami Samorządu sprawuje Przewodniczący  SU i opiekun SU. 
6. Ustępujący przewodniczący i Opiekun sporządza protokół przekazania środków finansowych 

Samorządu nowemu Przewodniczącemu i Opiekunowi do 15 października. 

Art. 15 

1. Przewodniczący  prowadzi rejestr wpływów i wydatków, dokumentuje i opisuje wydatki pod kątem 
celowości zakupionych przedmiotów. 

2. Wszystkie wydatki pieniężne są dokumentowane w postaci paragonów, rachunków, oświadczeń. 
3. Sekretarz sporządza sprawozdanie z wpływów i wydatków na żądanie Zarządu. 
4. Sekretarz realizuje postanowienia Zarządu. 

 

Rozdział X – OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY I RADY PEDAGOGICZNEJ WOBEC 
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Art. 16 

1. Udzielanie  pomocy  w  całokształcie  działalności  Samorządów,  w   szczególności  w 
przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły. 

2. Zapoznanie SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja 
uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych 
sprawach wychowawczych i problemach szkoły. 

3. Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły. 

4. Zapewnienie  koordynacji  działalności  SU  z  innymi  organizacjami  uczniowskimi   i z 
władzami szkoły. 

5. Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia Samorządu, jeżeli 
jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły. 

 

Rozdział XI -PRZEPISY KOŃCOWE 

 
1. Młodzież występująca w obronie praw innych uczniów nie może być z tego powodu 

negatywnie oceniana. 

2. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządu 

Uczniowskiego i Zarządu SU na wniosek przewodniczącego SU, opiekuna SU, dyrekcji 

szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządu 

Uczniowskiego. 

3. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej 

podjęcia. 

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego został przyjęty przez społeczność szkolną w 

głosowaniu powszechnym i zatwierdzony na zebraniu Samorządu w dniu 

………………..2020 roku. 

 


