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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO   

ZESPOŁU SZKÓŁ    

IM. JANA KASPROWICZA   

W JELCZU-LASKOWICACH   

   

§ 1. 

Samorząd Uczniowski jest organizacją obejmującą wszystkich uczniów Zespołu    

1. Każdy  uczeń ma  obowiązek  uczestniczyć w pracy Samorządu 

Uczniowskiego.   

2. Samorząd Uczniowski obejmuje wszystkie samorządy klasowe.   

3. Uczniowie danej klasy tworzą samorząd klasowy, wybierany na początku 

każdego roku szkolnego i składający się z: przewodniczącego klasy, jego 

zastępcy, skarbnika   

4. Opiekę nad pracami samorządu klasowego sprawuje wychowawca klasy.   

5. Pracami Samorządu Uczniowskiego, kieruje Zarząd Samorządu składający się 

z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza, kronikarza.   

6. Zarząd Samorządu Uczniowskiego wyłania się w wyniku wyborów 

powszechnych, równych i tajnych.   

1) Do zarządu kandydują członkowie samorządów klasowych   

2) Kandydat do Zarządu Samorządu musi legitymować się dobrymi 

wynikami w nauce, bardzo dobrym zachowaniem.   

3) Na tydzień przed wyborami prowadzona jest na terenie szkoły 

kampania wyborcza, podczas której kandydaci prezentują swój 

program.   

4) Do Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzi 4 uczniów, którzy 

otrzymali największą ilość głosów.   

5) Po ogłoszeniu wyników wyborów zbiera się nowo wybrany zarząd  i 

uzgadnia między sobą pełnione funkcje.   

6) Jeżeli w toku kadencji, z przyczyn losowych lub dyscyplinarnych, ktoś 

odpadnie z członków zarządu, to decyzją rady samorządu funkcję 

obejmuje osoba, która w wyborach kolejno uzyskała najwyższą ilość 

głosów.   

7) Kadencja Zarządu trwa rok.   
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8) Jeżeli Zarząd nie spełnia swoich zadań wybory mogą być 

przyspieszone.   

7. W kompetencji Zarządu Samorządu Uczniowskiego należy: prawo poręczenia 

za ucznia, któremu grozi kara skreślenia z listy uczniów za rażące 

wykroczenia dyscyplinarne, w tym dużą liczbę godzin opuszczonych z 

przyczyn nieusprawiedliwionych, wydawanie opinii do uchwał o skreślenie 

ucznia z listy uczniów na pisemny wniosek Dyrektora Szkoły, udział w 

opiniowaniu pracy nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły, wnioskowanie 

do Rady Pedagogicznej o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów.   

  

§ 2.  

 Celem Samorządu Uczniowskiego jest:   

1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów 

oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów 

wychowawczych  Zespołu   

2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i 

wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za  

jednostki, grupę   

3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do 

aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i dyscypliny uczniów   

   

§3.   

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:   

1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania 

obowiązków szkolnych.   

2. Przedstawienie Dyrektorowi Zespołu opinii i potrzeb koleżanek i kolegów.   

3. Współdziałanie z Dyrektorem Zespołu w zapewnieniu uczniom należytych 

warunków do nauki.   

4. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, 

zainteresowań uczniów.   

5. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do 

wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i Zespołu, inspirowanie do 

udziału w pracy społeczno-użytecznej w środowisku.   

6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w 

nauce, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.   
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7. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między 

uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu 

zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu Dyrektorowi Zespołu lub Radzie 

Pedagogicznej.   

8. Dbanie - w całokształcie swojej działalności - o dobre imię i honor Zespołu, 

kultywowanie i wzbogacanie jego tradycji.   

   

§ 4   

Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego obejmują:   

1. Przedstawienie propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego Zespołu 

wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.   

2. Wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w formułowaniu 

przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej.   

3. Wydawanie gazetek szkolnych w celu informowania ogółu uczniów w swojej 

działalności, prowadzenie kroniki, apeli itp.    

4. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w Zespole oraz 

prawo wnoszenia uwag i opinii do Dyrektora Zespołu o uczniach, udzielanie 

poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej kary.   

5. Udział przedstawicieli, z głosem doradczym, w posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej i jej komisji oraz Rady Rodziców dotyczących spraw 

wychowawczych i opiekuńczych.   

6. Wnioskowanie do Dyrektora Zespołu w sprawie powołania określonego 

nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej.   

7. Zgłaszanie do Dyrektora Zespołu, po zakończeniu klasyfikacji rocznej i przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, kandydatur uczniów do 

stypendium Prezesa Rady Ministrów.   

   

§ 5   

Do obowiązków Dyrektora Zespołu wobec Samorządu Uczniowskiego należy:   

1. Udzielenie pomocy w całokształcie działalności samorządu, w szczególności 

w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników Zespołu.   

2. Zapoznawanie Samorządu Uczniowskiego z tymi elementami planu 

działalności wychowawczej Zespołu, których realizacja uzależniona jest od 

aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowaniu ich o aktualnych 

sprawach wychowawczych i problemach Zespołu.   
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3. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do 

działalności Samorządu m.in. udostępnienie pomieszczeń, sprzętu, 

materiałów biurowych, niezbędnych środków finansowych.   

4. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich oraz informowanie o 

zajętym przez Dyrektora Zespołu stanowisku.   

5. Czuwanie nad zgodnością działalności Samorządu Uczniowskiego, z celami 

wychowawczymi Zespołu.   

6. Zapewnienie  koordynacji  działalności  Samorządu  Uczniowskiego, 

młodzieżowych organizacji społecznych z działalnością Zespołu.   

7. Powołanie opiekuna Samorządu Szkolnego z ramienia Rady Pedagogicznej; 

opiekunami samorządów klasowych są wychowawcy klas.   

  

§ 6  

 Do obowiązków opiekuna Samorządu Uczniowskiego należy:   

1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań w szczególności wymagających 

udziału nauczycieli i dyrekcji Zespołu.    

2. Zapewnienie, z upoważnienia Dyrektora zespołu niezbędnych warunków 

organizacyjnych do samorządowej działalności młodzieży.   

3. Informowanie młodzieży o uchwałach Rad Pedagogicznych dotyczących 

spraw uczniowskich   

4. Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z samorządem i 

udzielania mu pomocy w jego działalności.   

5. Uczestnictwo w ocenianiu pracy samorządu dokonywanej przez dyrekcję 

Zespołu i Radę Pedagogiczną.   

  

§ 7  

Samorząd Uczniowski zadania regulaminowe realizuje poprzez sekcje:   

- organizacyjno-porządkową   

- kulturalno-rozrywkową   

- dekoracyjną   

Członkowie sekcji, po 2 osoby w każdej, są wybierani spośród pozostałych 

kandydatów, którzy w toku wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego 

uzyskali największą ilość głosów.   
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1. Sekcja kulturalno-rozrywkowa ma za zadanie: 1) Podnoszenie poziomu 

kultury współżycia w kolektywie uczniowskim oraz szacunku dla nauczycieli, 

pracowników Zespołu, rodziców, przełożonych i ludzi starszego pokolenia   

1) Stwarzanie atmosfery wzajemnej życzliwości i pomocy słabszym   

2) Przeciwdziałanie wszelkim przejawom przemocy, brutalności, 

zarozumiałości, plotkarstwa i lizusostwa   

3) Pomoc przy organizowaniu wycieczek szkolnych i klasowych oraz 

imprez kulturalno-rozrywkowych w Zespole   

4) Współuczestnictwo w organizowaniu uroczystości szkolnych i apeli   

  

  

2. Sekcja organizacyjno-porządkowa ma za zadanie:   

1) Przeciwdziałanie wszelkim przejawom nieodpowiedzialności 

lekceważenia obowiązków uczniowskich oraz wyrabianie cech 

oszczędności i gospodarności   

2) Przestrzeganie porządku, dbanie o ład i estetykę pomieszczeń i 

otoczenia budynku szkolnego   

3) Udział w akcji zbiórki makulatury, zużytych baterii   

4) Przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz dbanie o estetykę ubioru 

uczniów   

5) Przeciwdziałanie paleniu papierosów i piciu alkoholu przez kolegów   

3. Sekcja dekoracyjna ma za zadanie:   

1) Organizowanie międzyklasowych konkursów gazetek ściennych, 

mających  na  celu  popularyzacje  aktualnych  zagadnień  

wychowawczych na terenie Zespołu   

2) Publikowanie informacji o przebiegu prac Samorządu Uczniowskiego   

3) Prowadzenie kroniki Samorządu Szkolnego   

4) Przedstawienie uczniom ogłoszeń i zarządzeń Dyrektora Zespołu   

  

§ 8   

 

Młodzieżowy Samorząd Internatu 
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1. Mieszkańcy internatu przy ul. Szkolnej 4 w Chwałowicach mogą tworzyć 

Młodzieżowy Samorząd Uczniowski w Internacie. Członkowie 

Samorządu Uczniowskiego w Internacie mają prawo składania wniosków 

w sprawach zarówno organizacyjnych, jak  i gospodarczych Internatu 

poprzez swoich przedstawicieli, tworzących Samorząd.  

  

2. Na początku każdego roku szkolnego grupa wychowawcza wybiera 

Młodzieżowy Samorząd  Internatu (MSI), 2. Członkowie MSI wybierają 

spośród siebie przewodniczącego i zastępców.  

 

  

3. Zadaniem Młodzieżowego Samorządu Internatu jest:  

1. zgłaszanie opinii i wniosków dotyczących działalności Internatu,  

2. zgłaszanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących rozstrzygania 

wszelkich sporów  i konfliktów w obrębie Internatu, 

 3. zgłaszanie opinii i wniosków odnośnie całokształtu działalności 

wychowawczo-opiekuńczej Internatu, 

4. koordynowanie samorządowej działalności Internatu w dziedzinach 

takich, jak: samopomoc koleżeńska w nauce, organizacja czasu wolnego 

(sport, kultura, rozrywka), utrzymanie porządku i czystości, inicjowanie i 

ocena współzawodnictwa,  

5. współpraca samorządu w zwalczaniu wszelkich przejawów 

demoralizacji oraz skłonności do nałogów (alkohol, nikotyna, narkomania, 

środki odurzające, itp.).  

 

4. Młodzieżowy Samorząd Internatu współpracuje z Samorządem 

Uczniowskim szkoły.  

§ 9 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego opracowuje roczny plan pracy na bazie 

wniosków złożonych przez samorządy klas oraz zadań wynikających z 

planu dydaktyczno-wychowawczego Zespołu, składa sprawozdanie z jego 

realizacji po każdym półroczu oraz prowadzi dokumentację obrazującą 

działalność Samorządu Uczniowskiego.   


