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1. Postanowienia wstępne 

 

 Regulamin opracowany został w oparciu o: 

 

- art. 55 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

- Statutu Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie. 

 

 Regulamin określa cele, zadania i organizacje samorządu uczniowskiego. 

 

 Co SU daje szkole, nauczycielom: 

- jest łącznikiem pomiędzy uczniami a radą pedagogiczną i dyrektorem szkoły; co   

  daje: 

 

 lepszą współpracę pomiędzy uczniami i nauczycielami, 

 gwarantuje lepsze wykonanie zaleceń dyrektora czy rady pedagogicznej, 

 wpływa na kształtowanie atmosfery i pewnego klimatu szkoły, 

 szansę na lepsze poznanie społeczności uczniowskiej, 

 poznanie przez nauczycieli potrzeb i problemów uczniów 

 

- pozwala aktywnie włączyć młodzież w proces dydaktyczno – wychowawczy, 

- samorząd szkolny przejmuje część zadań szkoły o charakterze porządkowo –   

  administracyjnym, np.: 

 

 dbając o wystrój i estetyczne wyposażenie pracowni, 

 dbając o porządek w szkole i na terenie przyległym, 

 pilnując porządku i bezpieczeństwa w szkole 

 

- pełni funkcję reprezentacyjną w kontaktach pozaszkolnych. 

 

    Co zyskują uczniowie poprzez pracę w samorządzie: 

- praca w samorządzie jest dla młodych ludzi: 

 

 szansą na współdziałanie, 

 możliwością poznania różnych osób, 

 sprawdzeniem swoich możliwości, 

 okazją do przełamania tremy i własnych zahamowań, 

 szansą udowodnienia sobie i innym słuszności własnych zamierzeń, 

     planów czy decyzji, 

 lekcją obywatelskiego działania 

 

2. Cele Samorządu Uczniowskiego: 

 rozwój samorządności szkolnej, zgodnej z demokratycznymi zasadami współżycia 

społecznego, 

 stwarzanie warunków do aktywności społecznej, 

 kreowanie twórczej atmosfery szkoły, sprzyjającej samorealizacji, nauce  

i poszerzaniu własnych zainteresowań, 

 integracja uczniów szkoły i kształtowanie umiejętności zespołowego działania, 

 uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz 

partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami  

 w realizacji celów wychowawczych szkoły, 

 współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się, 

 przejmowanie współodpowiedzialności za sprawy związane ze szkołą poprzez 

podejmowanie inicjatyw w zakresie wewnętrznej organizacji życia uczniów w szkole, 



 tworzenie warunków do partnerskich dyskusji i rozwiązywania różnych spraw 

związanych z życiem szkoły, 

 rozwój patriotyzmu, 

 dbanie o dobre imię szkoły. 

 

3. Zadania Samorządu Uczniowskiego: 

 organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełnienia obowiązków 

szkolnych i innych obowiązków zawartych w statucie szkoły, 

 integracja społeczności uczniowskiej, 

 reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec władz szkoły, 

 spełnianie wobec władz szkolnych rzecznictwa interesów ogółu społeczności 

uczniowskiej, przedstawiania opinii i postulatów uczniów, 

 współdziałanie z władzami szkoły w zakresie zapewniania młodzieży należytych 

warunków do nauki i udzielania niezbędnej pomocy uczniom znajdującym się w 

szczególnie trudnej sytuacji materialnej, 

 współdziałanie w rozwiązywaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i 

turystycznych, organizowanie wypoczynku i rozrywki, 

 aktywizowanie uczniów w celu rozmaitych prac na rzecz klasy i szkoły, 

 współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi, 

 dbanie o sprzęt i mienie szkoły, o porządek i bezpieczeństwo na jej terenie, 

 organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce,  

w szkole, 

 rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i 

nauczycielami a w przypadku ich pojawienia się podejmowanie prób mediacji z 

dyrektorem szkoły lub radą pedagogiczną, 

 dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i 

wzbogacanie jej treści. 

 

4. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego 

 

 Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej, zespołowi wychowawczemu oraz 

dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak: 

 

- prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  

  i stawianymi wymaganiami, 

- prawo do jawnej i umotywowanej oceny, postępów w nauce i zachowaniu, 

- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowania właściwych   

  proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania  

  własnych zainteresowań, 

- prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

- prawo organizowania działalności kulturalnych, oświatowej, sportowej oraz  

  rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi  

  w porozumieniu z dyrektorem szkoły 

- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

 zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole, 

 udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnej działalności kulturalno-rozrywkowej, 

sportowo-rekreacyjnej, organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, 

 opiniowanie w sprawach dotyczących skreślenia uczniów z listy. 



5. Skład Rady Samorządu Uczniowskiego 
 

 W szkole działa SU, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły, 

 Przedstawicielem społeczności uczniowskiej w szkole jest SU, który składa się z: 

- przewodniczącego, 

- zastępcy, 

- sekretarza, 

- skarbnika 

 

6. Wybory 

 

 Poszczególne klasy są reprezentowane w samorządzie przez rady samorządów klasowych 

wybierane w pierwszej połowie września. 

 Organizatorem wyborów do rady samorządu uczniowskiego są samorządy klasowe 

poszczególnych klas, które wyznaczają maksymalnie po dwóch kandydatów ze swojej 

klasy. 

 Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się w październiku, lub  

 W przypadku wyborów uzupełniających w kwietniu, lub w innym miesiącu, w którym 

nastąpi rezygnacja bądź odwołanie członka Rady SU, drogą głosowania powszechnego, 

tajnego, bezpośredniego i równego. 

 Na terenie szkoły może być prowadzona kampania wyborcza poszczególnych 

kandydatów. 

 Kandydować mogą uczniowie z klas I – IV. 

 Nazwiska kandydatów są wywieszone na gazetce SU na tydzień przed wyznaczonym 

dniem wyborów. 

 Głosowanie odbywa się w wyznaczonym dniu, kiedy to uczniowie głosują wrzucając swe 

głosy do urny. 

 Każdy uczeń może głosować tylko raz ( na specjalnych listach klasowych zakreślane są 

znaczki, które wskazują, że dany uczeń oddał już swój głos). 

 Głosowanie musi odbyć się w obecności wybieranej przez uczniów Komisji Wyborczej i 

opiekunów Samorządu Uczniowskiego. 

 Po podliczeniu głosów wyniki wyborów muszą być ogłoszone na tablicy samorządu oraz 

w ciągu tygodnia na godzinach wychowawczych. 

 Osoba kandydująca musi mieć co najmniej dobrą ocenę zachowania. 

 Osoba kandydująca winna być operatywna, twórcza, chętna do działania, kontaktowa, 

solidnie wywiązywać się z obowiązków. 

 Osoba, która uzyska największą ilość głosów obejmuje stanowisko przewodniczącego 

SU, kolejne funkcje (zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika) przydzielane są 

wg ilości uzyskanych głosów. 

 W przypadku równej ilości głosów funkcje zostaną przydzielone po dodatkowym 

głosowaniu, tzw. dogrywce. 

 Wybory uzupełniające dotyczą tylko tych stanowisk, które zwalniają się  

w wyniku rezygnacji, odwołania lub ukończenia szkoły przez daną osobę. 

 Ponieważ w naszej szkole funkcjonują dwa typy szkół: technikum i liceum, każdy 

powinien posiadać przedstawiciela w Radzie SU. Funkcje przewodniczącego i jego 

zastępcy, sekretarza i skarbnika zostaną rozdzielone wśród osób z obu typów szkół (w 

zależności od ilości głosów). Każdy typ szkoły będzie posiadał  dwóch przedstawicieli w 

Radzie SU. 

 

7. Odwołanie członka Rady Samorządu Uczniowskiego 

 

 Członka Rady SU można odwołać, jeżeli narusza regulamin SU lub nie bierze udziału w 

pracach rady, łamie zasady i nie przestrzega Statutu Szkolnego. 



 Sprawę rozpatrują przedstawiciele samorządów klasowych poprzez głosowanie tajne, 

równe i powszechne. 

 Sytuacja przedstawiana jest na zwołanym w tym celu zebraniu SU. 

 Na miejsce odwołanego członka Rady SU powołuje się ucznia wyłonionego w wyborach 

uzupełniających. 

 

 Członek Rady SU może sam zrezygnować z działalności w radzie, z powodu ważnych 

przesłanek. W opisanej sytuacji odbyć się muszą wybory uzupełniające. 

 

8. Zadania przewodniczącego samorządu 

 

 Zwoływanie i prowadzenie zebrań. 

 Przedstawienie propozycji do planu pracy SU. 

 Stałe współdziałanie z opiekunami samorządu w zakresie realizacji planu pracy SU oraz 

rozwiązywanie bieżących problemów społeczności uczniowskiej. 

 Podzielenie zadań do realizacji przez poszczególnych członków SU – kontrola i ocena 

stopnia realizacji zadań. 

 

9. Zadania  zastępcy przewodniczącego samorządu 

 

 Zadania zastępcy polegają na wspieraniu, pomocy i realizacji zadań przewodniczącego. 

 

10. Zadania sekretarza samorządu 

 

 Protokołowanie zebrań SU. 

 Przygotowywanie list wyborczych i sprawowanie kontroli nad przebiegiem wyborów. 

 Dokumentowanie efektów wyborczych. 

 Wspieranie i pomoc w realizacji zaplanowanych przez społeczność uczniowską zadań. 

 

11. Zadania skarbnika samorządu 

 

 Sprawowanie kontroli nad funduszem SU. 

 Zbieranie środków finansowych z poszczególnych klas, które ustalane są, jako 

obowiązkowa składka na potrzeby SU, na pierwszym zebraniu organizacyjnym. 

 Prowadzenie zeszytu wpłat i wydatków, gromadzenie rachunków (dowodów wpłat i 

zakupów). 

 Dokonywanie zakupów zgodnie z potrzebami SU. 

 Przedstawianie na zebraniach sprawozdań z wydatków finansowych.  

 

12. Zadania i obowiązki władz szkolnych wobec Samorządu Uczniowskiego 

 

 Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządu, a w szczegól- 

ności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły. 

 Zapoznawanie szkolnych samorządów uczniowskich z tymi elementami działalności 

wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy 

samej młodzieży oraz informowania ich o aktual- 

nych sprawach wychowawczych i problemach szkoły. 

 Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich oraz informowanie  

           zajętych przez władze szkolne stanowisku. 

 Czuwanie nad zgodnością działalności samorządu z celami wychowawczymi szkoły. 

 Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić uchwałę lub inne postanowienie 

samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne ze statutem szkoły. 

 



 

13. Zadania opiekuna samorządu 

 

 Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału 

nauczycieli i dyrekcji szkoły. 

 Zapewnienie z ramienia dyrekcji, niezbędnych warunków organizacyjnych do 

samorządowej działalności młodzieży. 

 Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu. 

 Informowanie młodzieży o uchwałach rad pedagogicznych dotyczących spraw 

uczniowskich. 

 Inspirowanie nauczycieli ( wychowawców ) do współpracy z samorządem  

i udzielanie mu pomocy w jego działalności. 

 Jest łącznikiem pomiędzy Radą Pedagogiczną a SU. 

 Z ramienia szkoły koordynuje pracę SU. 

 Reprezentuje interesy, przedstawia plany i zamierzenia SU radzie pedagogicznej. 

 Składa roczne sprawozdania z działalności SU dyrekcji szkoły. 

 Uczestniczy w zebraniach poszczególnych organów SU z głosem doradczym. 

 Konsultuje z SU zamierzenia w postaci planu pracy na dany rok szkolny. 

 

 

14. Organy Samorządu Uczniowskiego  

 

 Rada Samorządu Uczniowskiego, 

 Rady Samorządów Klasowych, 

 Sekcje: 

 

- sekcja redakcyjna 

- sekcja dekoracyjna 

- sekcja organizacyjna. 

 

 

15. Postanowienia końcowe 

 

 Opiekun samorządu szkolnego jest odpowiedzialny z ramienia rady pedagogicznej za 

całokształt działalności  samorządu szkolnego. 

 Wychowawcy klas są odpowiedzialni za całokształt działalności samorządów klasowych. 

 Wszelkie zmiany i uzupełnienia to treści niniejszego regulaminu mogą być wprowadzone 

na wniosek:  

 

- rady samorządu szkolnego 

- opiekuna 

- dyrektora 

 

 Decyzje podejmowane przez SU zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym 

przy obecności co najmniej połowy uprawnionych. 


