
 „Samorządna szkoła powinna byd jak drużyna sportowa:                                                                             

wygrad można tylko wtedy, gdy grają wszyscy, a nie tylko gwiazdy.                                                             

W samorządnej szkole  nie tylko się błyszczy,                                                                                                   

nie tylko jest się podziwianym, ale trzeba pracowad,                                                                                         

i to nie dla siebie, lecz dla innych.” 

J. Radziewicz 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH w LUBSKU 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie. 

2. Samorząd działa w oparciu o prawa (art. 55 ustawy o systemie oświaty z 

dnia 7września 1991 r. – Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.) 

3. Działalność samorządu wspiera i nadzoruje opiekun. 

 

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 

1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej. 
2. Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego 

kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która 
prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności 
szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej 
inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności. 

3. Realizacja celów winna byd połączona z dbałością o kształtowanie i 
rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, 
kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

 
ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 

1. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz 
rozrywkowejzgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 
organizacyjnym. 

2. Współdziałanie z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców w 
zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie pomocy 
uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji. 



3. Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej 
nauki,tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku 
dorosłym ikolegom. 

4. Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa demokratycznych 
formwspółżycia i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności 
zafunkcjonowanie szkoły. 

 
UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 
Do uprawnieo Samorządu Uczniowskiego należy przedstawienie Radzie 
Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, 
w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów: 
 

1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią,celem i 
stawianymi wymaganiami. 

2. Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz 
nagradzania uczniów. 

3. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i 
zachowaniu.  

4. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu, 
którybędzie wspierał uczniów w każdej sprawie i pomagał w 
rozwiązywaniuproblemów.  

5. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej. 
6. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego 

zachowaniewłaściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijanie 
własnychzainteresowao. 

7. Prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i 
statutuszkoły. 

8. Prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania i przedmiotowego 
systemu oceniania. 

9. Prawo opiniowania pracy nauczycieli (na prośbę Dyrektora). 
 
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 
1. Organami samorządu są: 

 Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

 Sekcje organizacyjne 

 Rada samorządów klasowych 
2. Samorząd Uczniowski opracowuje plan pracy, który powinien byd 
rejestrempracdo wykonania i załatwienia. 
3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez 
organ samorządu uwzględnia się tylko trzy głosy oddane „za” lub „przeciw” 



uchwale. 
4. Ogólne zebranie uczniów jest największą władzą samorządu. Prawo 
uczestnictwa w tym zebraniu mają wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły. 
5. W ogólnym zebraniu szkolnym mają prawo uczestniczyd z głosem doradczym 
dyrektor szkoły i nauczyciele. 
6. Ogólne zebranie szkolne zwołuje zarząd wraz z opiekunem samorządu, 
ogłaszając termin jego odbycia z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 
7. O czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad zawiadamia się 
wszystkichuczniów przez pisemne ogłoszenie umieszczone na tablicy ogłoszeo 
oraz wformie komunikatów podanych w klasach. 
8. Zebrania SU może organizowad zarówno samorząd, jak i opiekun samorządu. 
9. Ogólne zebranie uczniów może byd połączone z apelem szkolnym. 
 
ZASADY I TRYB WYBORÓW ZARZĄDU: 
1. Kadencja organów samorządu trwa jeden rok od momentu wybrania. Tę 
samąfunkcję pochodzącą z wyboru uczeo może pełnid nie dłużej niżprzez trzy 
kadencje. 
2. Po upływie roku odchodzący zarząd zobowiązany jest rozpisad nowe 
wybory. 
3. Zarząd samorządu składa się z: 
· przewodniczącego, 
· zastępcy przewodniczącego, 
· sekretarza. 
· oraz dwóch stałych członków. 
4.Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o plan pracy ustalony na bieżący 
rok pracy. 
5. Dokumentację samorządu tworzą: 
•plan pracy zatwierdzony przez Zarząd SU na cały rok szkolny 
•kronika szkolna prowadzona przez SU 
•sprawozdania, protokoły i uchwały sporządzane przez sekretarza 
6.Regulamin SU uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym, 
tajnym i powszechnym. 
7.Spotkania SU odbywają raz w miesiącu, w razie potrzeby częściej. 
8. Kandydowad w wyborach może każdy uczeo uczęszczający do szkoły i nie 
sprawiający kłopotów wychowawczych. 
9. Kandydaci są wybierani z poszczególnych klas w ilości trzech osób – mogą to 
byd równieżczłonkowie rady klasowej. 
10. Członkowie komisji wyborczej i komisji skrutacyjnej wybierani są przez 
ustępującą radę samorządu uczniowskiego oraz opiekuna samorządu. W skład 
obu komisji mogą wchodzid uczniowie szkoły oraz pedagodzy. Ilośd członków 



komisji zależna jest od potrzeb. Po wyznaczeniu składu komisji ichczłonkowie 
wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. 
11. Zadaniem komisji wyborczej jest przygotowanie kart do głosowania oraz 
przeprowadzenie wyborów. 
12. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest przeliczenie głosów. 
13. Wybory powinny zostad poprzedzone kampanią wyborczą trwającą 
minimumjeden tydzieo, podczas której kandydaci mają prawo do 
zaprezentowaniawłasnego programu działania w strukturach samorządu 
uczniowskiego lubprezentują go na zebraniu wyborczym. 
14. Wybory są przeprowadzane w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie nakartach 
do głosowania dokonują wyboru trzech osób poprzez wypisanienazwisk 
kandydatów. 
15. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą 
liczbęgłosów, zastępcą, sekretarzem kolejni. Po zajęciuprzez kandydatów w/w 
funkcji pozostali pretendenci, jako członkowie,wchodzą w skład sekcji 
samorządu uczniowskiego. Kandydaci, za obustronnązgodą, mogą zamieniad się 
funkcjami.  
16. Akcję wyborczą na terenie szkoły przeprowadza ustępująca radasamorządu 
uczniowskiego i podaje wyniki do publicznej wiadomościpoprzez wywieszenie 
nowego składu na tablicy ogłoszeo w ciągukolejnych 24 godzin. 
 
PRZEPISY KOOCOWE: 
1. Samorząd uczniowski poprzez różne formy swojego działania 
zapewniarealizację uprawnieo statutowych w społeczności uczniowskiej. 
2. Szkoła powinna byd wspólnym dziełem nauczycieli i uczniów, w której 
mają miejsce wzajemna życzliwośd, tolerancja, zrozumienie, zaufanie 
i skuteczna komunikacja pomiędzy uczniami a nauczycielami. 
3.Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez dyrektora szkoły. 
 
 
 
 
Lubsko, dn. 30.05.2011r.       Opiekun SU: 

Marta Kunicka 


