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I. Postanowienia ogólne 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły 
2. Samorząd Uczniowski jest organizacją niezaleŜną, a jego organy reprezentują 
ogół uczniów szkoły 

3. Zasady wybierania organów7 Samorządu Uczniowskiego określa regulamin 
wyborów, stanowiący załącznik do regulaminu Samorządu Uczniowskiego, 

II. Organy Samorządu 

1. Organami Samorządu są: 
a) Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego. 
b) Rada Samorządu Uczniowskiego 
c) Zebranie przewodniczących Rad Klasowych 
d) Rady Klasowe 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z: 



a) przewodniczącego 
b) zastępcy przewodniczącego 
c) sekretarza 
d) skarbnika 
e) członków powołanych przez Radę Samorządu Uczniowskiego 

3. O liczebności Rad Klasowych decyduj ą Samorządy Klasowe. 

 

III. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego 

1. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego: 

b)  reprezentuje Samorząd Uczniowski,  

c) kieruje pracą Rady Samorządu Uczniowskiego,  

d) przewodniczy obradom Rady Samorządu Uczniowskiego,  

e) przydziela zadania poszczególnym członkom,  

e) organizuje współpracę Rady Samorządu Uczniowskiego z 
Radami Klasowymi. 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego: 
a) podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działali Samorządu, 
b) opracowuje harmonogram prac Samorządu, 
c) kieruje bieŜącą pracą Samorządu, 
d) reprezentuje Samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole 
i poza nią, 

e) informuje o prawach i obowiązkach uczniów,  
f) gromadzi środki finansowe dla realizacji celów statutowych,  
g) prowadzi ewidencję dochodów i wydatków, przedstawia je raz w roku 
h) zebraniu Przewodniczących Rad Klasowych i opiekunowi Samorządu,  

współpracuje z przewodniczącymi klas. 

3. Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych: 

a) powołuje Komisje Wyborcze. 
b) przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności finansowej Rady Samorządu 
Uczniowskiego i przedstawia je ogółowi uczniów. 

4. Dyrektor szkoły zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego warunki 
organizacyjne, w tym lokalowe, oraz współpracuje z Radą poprzez opiekuna 
Samorządu. 



IV. Opiekun Samorządu 

1. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wyznacza Dyrektor szkoły w 
porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

2. Rolą opiekuna jest doradzanie i pomaganie Samorządowi Uczniowskiemu w 
realizowaniu zadań i pośrednictwo między Samorządem a Organami Szkoły. 



V. Przewodniczący Samorządu 

1. Przewodniczący Samorządu jest głównym reprezentantem ogółu uczniów7. 
2. Przewodniczący koordynuje działania Rady Samorządu. 
3. Kadencja Przewodniczącego trwa 2,5 roku. 
4. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny moŜe podać się do dymisji przed 
zakończeniem kadencji. 

5. W przypadku podania się do dymisji Przewodniczącego przed zakończeniem 
kadencji, jego obowiązki przejmuje osoba wskazana przez byłego 
Przewodniczącego Samorządu, po przegłosowaniu przez Radę Samorządu. 

6. JeŜeli kandydat wskazany przez byłego Przewodniczącego nie uzyska co 
najmniej 40 % głosów członków Samorządu, nowym przewodniczącym 
zostaje osoba, która uzyska co najmniej 50 % poparcia Rady Samorządu. 

7. W przypadku, gdy w pierwszym głosowaniu Ŝaden z kandydatów nie uzyska 50 
% głosów, odbywa się druga rura wyborów, z udziałem dwóch kandydatów 
którzy uzyskali największą ilość głosów. 

8. Gdy Przewodniczący zostaje odwołany w trakcie trwania kadencji przez Radę 
Samorządu, traci prawo do wyznaczenia kandydata na sw7ego następcę. 

9. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. 8 Samorząd wybiera nowego 
Przewodniczącego zgodnie z procedurą opisaną w punktach 6 ii, z 
pominięciem głosowania nad akceptacją kandydatury osoby polecanej przez 
byłego Przewodniczącego. 

10. Wybór nowego Przewodniczącego Samorządu Szkolnego odbywa się na 
pierwszym zebraniu po przyjęciu dymisji lub odwołaniu ostatniego 
Przewodniczącego. Do czasu zebrania funkcję Przewodniczącego obejmuje 
zastępca. Wybór ten nie podlega dyskusji. 

11. Zastępca moŜe być odwołany przez Radę Samorządu, jeŜeli wniosek taki poprze 
minimum 70 % członków Rady Samorządu. 

VI. Tryb przeprowadzania wyborów Przewodniczącego 
Samorządu Uczniowskiego 

1. Na początku roku szkolnego odbywaj ą się wybory Rad Klasowych, według 
zasad ustalonych przez wychowawców klas. 

2. Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbywają się w 
oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 
2.1 Wybory Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego 
przeprowadza Komisja Wyborcza powoływana przez Zebranie 
Przewodniczących Rad Klasowych. 

2.2. W skład Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić kandydaci na 
Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 

2.3. Wybory odbywaj ą się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym. 
2.4. Zgłaszanie kandydatów: 



a) na Przewodniczącego moŜe kandydować kaŜdy uczeń szkoły zgłoszony 
przez grupę uczniów; zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko 
kandydata, oraz jego pisemną zgodę na kandydowanie a takŜe podpisy 
osób popierających go w ilości co najmniej 40. 

b) termin zgłaszania kandydatów określa kalendarium wyborcze 
sporządzone przez Komisję Wyborczą. 

c) kandydat bierze udział w kampanii wyborczej która odbywa się przez 
plakatowanie, spotkania wyborcze itp. 

d) kampania trwa 4 tygodnie przed wyborami, 
e) na kartach do głosowania nazwiska kandydatów są umieszczane w 
kolejności alfabetycznej, 

2.6. Sposób przeprowadzania wyborów: 

a) głosowanie odbywa się w budynku szkolnym, 
b) komisja Wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do 
głosowania. Na podstawie tych list wydaje karty do głosowania. 
Odebranie karty uczeń potwierdza podpisem na liście, 

c) wyboru dokonuje się poprzez postawienie na karcie głosowania, 
przy nazwisku kandydata znaczka" x „ 

d) głos jest niewaŜny, jeŜeli karta do głosowania jest zniszczona, 
nieczytelna lub gdy głos jest oddany na więcej niŜ jednego kandydata, 
e) komisja Wyborcza zbiera karty do opieczętowanej urny. 

2.6. Obliczanie głosów, ogłaszanie wyników: 
a) obliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza bezpośrednio po 
zakończeniu głosowania, 

b) otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji 
c) w pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać 
osoby nie będące członkami Komisji, 

d) po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół, który jest 
dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów i 
przedstawia go ogółowi uczniów po wyborach, 

e) po zakończeniu obliczania głosów i podpisania protokołu wyborów przez 
wszystkich członków Komisji Wyborczej, karty do głosowania są 
komisyjnie niszczone. 

2.7. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który 
otrzymał największą ilość głosów, 
a) w przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej największej liczby 
głosów zarządza się drugą turę wyborów, 

b) decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza. 
2.8. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrany Przewodniczący powołuje 
członków Rady Samorządu {zastępca, sekretarz, skarbnik i czterech 
członków). 

3. W przypadkach nie objętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje 
Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych. 



VII. Zasady wprowadzania zmian do Regulaminu 
Samorządu Uczniowskiego. 

1. Uczniowie przyjmują Regulamin Samorządu Uczniowskiego oraz mogą go 
znowelizować w ciągu roku szkolnego w drodze cząstkowych głosowań 
uczestników na zebraniach 
a) zwołującymi i prowadzącymi zebrania są Przewodniczący Rad Klasowych, 
b) zbiorcze wyniki głosowania ustala Zebranie Przewodniczących Rad 
Klasowych  

c) uchwały w sprawie Regulaminu samorządu Uczniowskiego podejmowane są 
zwykłą większością głosów. 

VIII. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego 
2. Roczny Plan pracy Rady Samorządu Uczniowskiego. 
3. Regulamin wyborów Organów Samorządu Uczniowskiego. 
4. Księga wpływów i wydatków. 


