
 

 

Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół  

im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu 

 

 

Cel działalności Samorządu Uczniowskiego 

 

§1. 

Celem działań Samorządu Uczniowskiego jest aktywizowanie uczniów do pracy na rzecz 

szkoły i społeczności uczniowskiej, prowadzenie działań związanych z wolontariatem, 

kształtowanie pozytywnych postaw i wartości, uczenie się odpowiedzialności i sumienności. 

 

Organy Samorządu Uczniowskiego i ich kompetencje. 

§2. 

1. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej, 

gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.  

2. W każdej z ww. szkół wchodzących w skład Zespołu działają odrębne Samorządy 

Uczniowskie. 

3. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

- Samorządy Klasowe, 

- Zarząd Samorządu Uczniowskiego (Zarząd SU), 

- Rada Samorządu Uczniowskiego (Rada SU). 

4. Członkowie Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU stanowią Radę SU. 

5. Samorządy Klasowe, Zarząd SU i Rada SU działają zgodnie ze swoimi uprawnieniami 

i kompetencjami określonymi w Regulaminie SU. 

6. Członkowie wyżej wymienionych organów mają obowiązek aktywnego udziału  

w pracach SU oraz uczestnictwa w zebraniach organów władz. 

 

§3. 

 

1. Samorząd Klasowy sprawuje władzę na szczeblu klasy i składa się z:  

- przewodniczącego; 

- zastępcy przewodniczącego;  

- skarbnika. 

2. Do zadań/uprawnień Samorządu Klasowego należy: 

- reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i Dyrektora Zespołu; 

- inicjowanie i organizowanie życia klasy; 

- obrona interesów uczniów na szczeblu klasowym; 

- udział w zebraniach Rady SU oraz w pracach podejmowanych przez SU; 



- informowanie klasy o postanowieniach Rady SU; 

- reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych. 

 

§ 4. 

1. Zarząd SU tworzą: 

- przewodniczący SU, 

- zastępca przewodniczącego, 

- sekretarz, 

- skarbnik. 

2. Do kompetencji przewodniczącego SU należy: 

- reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego wobec dyrektora, nauczycieli  

i rodziców oraz na zewnątrz szkoły, 

- kierowanie pracami Samorządu Uczniowskiego, 

- współpraca z Dyrektorem Zespołu i opiekunem Samorządu Uczniowskiego, 

- przekazywanie wiadomości w imieniu rady SU społeczności szkolnej, 

- koordynowanie i monitorowanie działalności sekcji Samorządu Uczniowskiego, 

- przekazywanie opiekunowi oraz bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu wniosków  

i uwag zgłaszanych przez uczniów, 

- uzgadnia z opiekunem SU terminy zebrań i informuje go o pracach Samorządu, 

- prowadzi zebrania SU, 

- podpisuje dokumenty w imieniu SU, 

- raz w roku przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z działalności SU. 

3. Zastępca przewodniczącego SU: 

- przejmowanie obowiązków przewodniczącego Samorządu w razie jego 

nieobecności, 

- wspomaganie wszelkich działań Samorządu Uczniowskiego, 

- koordynowanie  pracy Rady SU i Samorządów Klasowych. 

4. Sekretarz SU: 

- prowadzi dokumentację pracy SU oraz przygotowuje sprawozdania  

z przeprowadzonych akcji, 

- prowadzi bieżącą dokumentację SU. 

5.  Skarbnik:  

- odpowiedzialny jest za zebrane przez Samorząd środki finansowe, 

- prowadzi dokumentację finansową SU, 

- składa na koniec roku szkolnego sprawozdanie z dysponowania przez Samorząd 

środkami finansowymi, 

- zarządza środkami finansowymi SU. 

6. Sekcje Samorządu Uczniowskiego są formalnymi grupami uczniów realizującymi 

założenia sekcji. 

7. Sekcje Samorządu Uczniowskiego i ich zadania: 

a. sekcja dekoracyjna odpowiada za: oprawę dekoracyjną organizowanych 

imprez i uroczystości szkolnych, opiekę i prowadzenie gazetki ściennej  

o charakterze edukacyjno – informacyjnym, tworzenie plakatów 

okolicznościowych, 



b. sekcja porządkowa odpowiada za: organizowanie różnego rodzaju akcji, 

uroczystości skierowanych do społeczności szkolnej, organizowanie akcji 

mających na celu pomoc potrzebującym,  

c. sekcja gospodarcza odpowiada za prowadzenie „sklepiku szkolnego”, 

d. sekcja medialna odpowiada za: przekazywanie informacji związanych  

z działalnością SU, stałe przekazywanie materiałów informacyjnych na stronę 

internetową Zespołu – www.grabowiec.edu.pl, współpraca z zespołem 

nagłaśniającym.  

8. Praca poszczególnych sekcji jest koordynowana przez lidera. 

9. Liderzy Sekcji Samorządu Uczniowskiego: 

- realizują zadania zgodne z założeniami i celami sekcji, 

- powołują zastępców i członków sekcji. 

10. Do kompetencji Zarządu SU należą: 

- opracowanie projektu rocznego planu pracy SU i przedstawienie go Radzie SU na 

pierwszym zebraniu do końca września, 

- realizacja zadań zawartych w rocznym planie pracy, 

- przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonych akcji i zrealizowanych zadań, 

- reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego dyrektora zespołu, wobec nauczycieli 

oraz na zewnątrz, 

- przedstawianie Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Zespołu 

inicjatyw, wniosków i opinii we wszystkich sprawach Zespołu, a w szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak: 

a. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem  

i stawianymi wymaganiami, 

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 redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

e. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu, 

f. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

Tryb przeprowadzania wyborów do Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 5. 

 

1.  Członkowie Samorządu wybierani są w drodze demokratycznych, tajnych wyborów. 

2. Do 10 września (w każdym roku szkolnym) samorządy klasowe: od klasy IV szkoły 

podstawowej, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego mają obowiązek 

przeprowadzić wybory w oddziałach klasowych i zgłosić wybranych kandydatów. 

3. Każda oddział klasowy zgłasza trzech wybranych kandydatów. 

4.  Tydzień przed wyznaczoną datą wyborów kandydaci mogą prowadzić kampanie 

przedwyborczą (ulotki, plakaty, spotkania, debaty).  



5. W dniu wyborów obowiązuje cisza przedwyborcza, której zakłócenie grozi 

skreśleniem z listy kandydatów. 

6.  Uczniowie klas, które zgłosiły swoich kandydatów, w drodze tajnego głosowania 

dokonują wyboru kandydata.  

7. Głosujący mają prawo wybrać tylko 1-osobę, po przez postawienie znaku „x” przy 

wybranym kandydacie. 

8. Głos uznaje się za nieważny jeśli: 

a. nie wybrano żadnego kandydata, 

b. zagłosowano na więcej niż jednego kandydata. 

9. Oddane głosy przelicza i protokołuje komisja skrutacyjna, w skład której wchodzi 

przewodniczący, zastępca i sekretarz oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

10.  Wyniki głosowania zostają podane do wiadomości wszystkich uczniów; (tablica 

informacyjna „SU”). 

11. Osoby, które uzyskały największą ilość głosów, tworzą Zarząd Samorządu 

Uczniowskiego.  

 

 

 Tryb powoływania opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 6. 

 

 

1. Opiekun SU wybiera się w głosowaniu tajnym z pośród zgłoszonych przez uczniów 

nauczycieli. 

2. Nauczyciel który otrzymał największą liczbę głosów zostaje wybrany na opiekuna SU. 

3. Wybrany opiekun nie może odmówić przyjęcia pełnienia funkcji. 

4. Funkcję opiekuna SU wybrany nauczyciel pełni przez jeden rok szkolny. 

5. Do zadań Opiekuna SU należy przede wszystkim: 

a. czuwanie nad rozwijaniem samorządności w szkole, 

b. czuwanie nad całokształtem działalności Samorządu Uczniowskiego, 

c. uczestnictwo w spotkaniach Rady Samorządu Uczniowskiego,  

d. pośredniczenie pomiędzy nauczycielami a uczniami,  

e. inspirowanie, doradzanie i wspomaganie inicjatywy uczniowskiej,  

f. zapobieganie i pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów na różnych 

płaszczyznach, 

g.  monitorowanie prowadzenia dokumentacji Samorządu Uczniowskiego.  

6. Opiekun Samorządu ma prawo veta w każdej decyzji podejmowanej przez Samorząd 

Uczniowski. 

 

 

 Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego  
 

§ 7. 

 

1. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu działa 

na podstawie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego uchwalonego przez RSU.  

2. Rada Samorządu Uczniowskiego prowadzi zeszyt protokołów, w którym umieszczone 

są protokoły ze wszystkich spotkań Rady SU. 


