
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach 
 

     

§ 1 

Podstawa prawna 

Samorząd uczniowski, działający w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Żorach, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 

1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.  
 

§ 2 

Zakres działania 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie/słuchacze poszczególnych typów 

szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 1 w Żorach. 

2. Terenem działania Samorządu Uczniowskiego (SU) jest Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Żorach. 

3. Samorząd Uczniowski jest reprezentantem całej społeczności uczniowskiej w 

sprawach związanych z działalnością szkoły. 

4. Współdziała w zakresie pogłębiania zasad wychowania, tolerancji poszanowania 

wolności i godności człowieka. 

5. Działalność Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczna z postanowieniami 

Rady Pedagogicznej, Statutem Szkoły oraz ogólnie obowiązującymi zasadami i 

prawami.  

6. Obowiązkiem Samorządu Uczniowskiego, jak i wszystkich uczniów, jest czuwanie 

nad przestrzeganiem postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz Regulaminie 

Samorządu. 

 

§ 3 

Cele działania 

Do głównych celów działalności SU należą: 

a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania 

wspólnych decyzji w sprawach szkoły, 

b. przedstawianie dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, 

opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły, 

c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i 

realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra, 

d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 

e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, 

sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole, 

f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców 

i innymi organami. 
 

 

 

 



§ 4 

Organy Samorządu Uczniowskiego 
 

SAMORZĄD KLASOWY 
 

1. Samorząd Klasowy jest podstawowym organem Samorządu Uczniowskiego. 

2. Samorząd Klasowy składa się z: 

 

a. przewodniczącego, 

b. zastępcy przewodniczącego, 

c. skarbnika 

3. Sposób wyboru Samorządu Klasowego określają uczniowie poszczególnych klas. 

Wyboru dokonują w każdym roku szkolnym, nie później niż do 30 września, w  

demokratycznych wyborach. 

4. Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy: 

a. uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU, 

b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji, 

c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, 

d. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU. 
 

       5.     Przedstawiciele Samorządów Klasowych: 

a. identyfikują potrzeby uczniów, 

b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej i naukowej w szkole, 

c. informują uczniów o działalności Zarządu SU. 
 

RADA SAMORZĄDÓW KLASOWYCH 

 

1. W skład Rady Samorządów Klasowych wchodzą: 

 

a. Rada Samorządu Uczniowskiego; 

b. Samorządy klasowe poszczególnych klas.  

2. Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy : 

a. współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU, 

b. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU, 

c. zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU, 

d. kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz 

Statutem Szkoły 

e. rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego 

SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod 

obrady. 
 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

1. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą: 

a. przewodniczący 



b. wiceprzewodniczący 

c. skarbnik. 

2. Powołanie SU odbywa się na drodze wyborów tajnych, w których uczestniczą 

wszyscy uczniowie. 

3. Do zdań Zarządu SU należy : 

 

a. kierowanie bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego, 

b. reprezentowanie Samorządu, 

c. przedstawianie Radzie Uczniów półrocznych sprawozdań z pracy Rady SU. 

4. Samorząd uczniowski ma prawo: 

 

a. przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrekcji szkoły wnioski,  

               i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji    

               podstawowych praw uczniowskich, 

b. reprezentować uczniów szkoły we wszystkich sprawach uczniowskich wobec   

         organów szkoły, 

c. organizować działalność kulturalną, oświatową, sportową, rozrywkową, zgodnie  

    z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z    

         dyrektorem szkoły, 

d. wybierać nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 
 

5. Samorząd Uczniowski ma obowiązek : 

 

a. kontrolować przestrzeganie obowiązujących praw i norm w szkole, 

b. występować w sprawach ucznia, związanych z działalnością szkoły, 

c. przedstawić sprawozdanie społeczności uczniowskiej ze swojej działalności. 

d. uczestniczyć w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU, 

e. stosować się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji, 

f. uwzględniać w swojej działalności potrzeb uczniów. 

6. Przewodniczący SU: 

a. kieruje pracą Zarządu SU, 

b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz 

innych  

c. organizacji, 

d. przedstawia uczniom, dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców plan pracy 

Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU, 

e. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych, 

f. podczas każdego z zebrań Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych wskazuje 

inna osobę sporządzającą notatkę z obrad, która zostaje dodana do archiwum 

dokumentacji SU. 

7. Skarbnik Zarządu: 

a. gromadzi środki finansowe, 

b. corocznie przestawia sprawozdanie finansowe Zarządowi SU oraz Radzie 

Samorządów Klasowych. 



8. Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych 

członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu. 

9. W czasie trwania roku szkolnego zebrania Zarządu SU odbywają się nie rzadziej niż  

raz  w miesiącu, zwołuje je przewodniczący SU lub opiekun SU. 

10. Członkowie mają obowiązek aktywnie uczestniczyć w pracach Samorządu. 
 

 

§ 5 

Kadencja samorządów klasowego i szkolnego 

1. Kadencja wszystkich władz Samorządu trwa jeden rok. 

2. Członkiem Samorządu Klasowego może zostać każdy uczeń danej klasy. W chwili    

 odejścia ucznia ze szkoły (ukończenie nauki, zmiana szkoły itp.) automatycznie   

 przestaje być on  członkiem Samorządu i na jego miejsce zostaje wybrany inny. 

3. Jeśli członek samorządu klasowego nie wywiązuje się z powierzonych zadań,   

 sprawia problemy wychowawcze lub/i ma niewłaściwy stosunek do obowiązków   

 szkolnych, uczniowie danej klasy wybierają inną osobę.  

4. Mandat członka Zarządu SU wygasa w razie: 

a. rezygnacji, 

b. końca kadencji 

5. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie: 

a. rezygnacji, 

b. końca kadencji, 

c. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub Rady Pedagogicznej. 

6. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji: 

a. w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje 

osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające 

wybory, 

b. w miejsce stałych członków Zarządu SU - Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich 

obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, 

c. w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki 

Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające 

wybory powszechne, 

d. w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – Zarząd SU w ciągu miesiąca od 

chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w 

tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły. 
 

§ 6 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

1. Prawo do kandydowania w wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego mają  

uczniowie klas I, II i III technikum oraz I, II i III zasadniczej szkoły zawodowej.  



2. Uczniowie zgłaszają opiekunowi  Samorządu Uczniowskiego chęć kandydowania   

osobiście lub za pośrednictwem wychowawcy klasy. 

3. Liczba kandydatów jest nieograniczona. 

4. Kandydatem do SU może być każdy uczeń, wyróżniający się zdyscyplinowaniem i 

wysoką kulturą osobistą. Ponadto powinien on znać WSO i Statut Szkoły oraz 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego, które to na życzenie kandydata mogą być mu 

udostępnione. 

5. Każdy Przewodniczący SU ma prawo do ponownego kandydowania, pod warunkiem, 

że nie jest maturzystą. 

6. W interesie kandydatów do SU jest jak najlepsze zaprezentowanie swojego programu i 

przedstawienie własnej osoby w czasie kampanii trwającej maksymalnie do 3 tygodni 

od ogłoszenia wyborów. 

7. Wybory do Rady SU odbywają się w dwóch turach, pierwsza z nich nie później niż do 

30 września, druga zaś w terminie umożliwiającym głosowanie pozostałym uczniom. 

8. Demokratyczne wybory do Samorządu organizuje odchodząca Rada Samorządu 

Uczniowskiego. Może ona wyznaczyć do prac w komisji innych uczniów szkoły. 

9. Niezależna Komisja Wyborcza, składająca się z 5 uczniów, ogłasza termin wyborów, 

przygotowuje miejsce, w którym będą odbywać się wybory (stół, urnę oraz karty 

wyborcze).  

10. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą  

w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom 

Komisji oraz złożenie podpisu na liście przy swoim nazwisku przy odbiorze karty do 

głosowania. 

11. Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły. 

12. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU  umieszczone są w 

kolejności alfabetycznej. 

13. Komisja podaje wyniki tego samego dnia lub dnia następnego do południa. 

14. Członkami Zarządu SU zostają 3 osoby, które otrzymały największą liczbę głosów. 

15. Trzem kandydatom zostają odpowiednio przydzielone funkcje odpowiednio do 

uzyskanej ilości głosów: Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, 

Wiceprzewodniczącego, Skarbnika. 

16. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje 

trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory 

uzupełniające. 

17. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady, które odbywa się nie później niż 

dwa tygodnie po ogłoszeniu wyników wyborów Rada ustala plan pracy Samorządu 

Uczniowskiego, a następnie przedstawia go dyrektorowi szkoły. 
 

§ 7 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

1. Opiekę nad pracą SU sprawuje dwóch opiekunów SU. 

2. Opiekunów SU wybiera Rada Samorządów Klasowych, podczas pierwszego zebrania. 

Wybory  Opiekunów SU są równe, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania 



przysługuje wszystkim nauczycielom. Opiekunami zostają nauczyciele, którzy 

otrzymali największą liczbę głosów. 

3. Opiekunowie SU wspomagają  jego działalność poprzez: 

a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 

b. inspirowanie uczniów do działania, 

c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną. 
 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest uchwalany przez Radę Samorządu.  

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

Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji 

szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów 

Klasowych. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

  

 

Opracowanie: mgr Joanna Wybraniec 


