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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM.JANA KASPROWICZA W 

RACIBORZU 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA 

§1. Samorząd Uczniowski ZSO nr 1 w Raciborzu działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie 

oświaty z dnia 7.09.1991 oraz Statut Szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ I  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1. Niniejszy regulamin jest zgodny ze Statutem Szkoły. 

§2. Samorząd Uczniowski ZSO nr 1 w Raciborzu (SU) tworzą wszyscy uczniowie I Liceum 

Ogólnokształcącego, Liceum Plastycznego oraz Gimnazjum z oddziałami Dwujęzycznymi. 

Reprezentantem wszystkich uczniów szkoły jest Zarząd SU. 

§3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego wybierają wszyscy uczniowie I Liceum 

Ogólnokształcącego, Liceum Plastycznego oraz Gimnazjum z oddziałami Dwujęzycznymi. 

§4.Przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego są: 

 1. na szczeblu klas : samorządy klasowe 

 2. na szczeblu szkoły: Zarząd SU 

§5. W zebraniach SU uczestniczy Zarząd SU, Opiekun SU oraz po 1 przedstawicielu z każdej 

klasy. Inne osoby mają prawo do uczestnictwa w zebraniach SU tylko na zaproszenie Zarządu 

SU. 

§6. Zebrania SU zwoływane są co najmniej raz w miesiącu. 

 

 

 

ROZDZIAŁ II  

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I KOMPETENCJE ORGANÓW SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO 

 

Art. 1 Opiekun SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§1. Zadaniem opiekuna SU jest nadzorowanie jego prac, ścisła współpraca z innymi organami 
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szkoły. 

§2. Opiekun, za porozumieniem z Zarządem SU może odwołać członka Rady SU, który nie 

wywiązuje się ze swoich regulaminowych obowiązków. 

§3. Opiekun SU może zażądać odwołania członka Zarządu SU w chwili, gdy: 

 Nie wywiązuje się on ze swoich obowiązków,  

 Nieprzestrzegany jest przez niego Regulamin SU. 

W takim przypadku Opiekun powinien przedstawić uzasadniający jego żądanie wniosek 

Radzie SU, która podejmuje w tej sprawie decyzję. Po odwołaniu starego Zarządu SU, Rada SU 

w drodze głosowania wybiera następcę. 

 

 

Art. 2  ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.                                                                             

 Inicjuje pomysły, zarządza SU oraz przygotowuje sprawozdanie z działalności SU 

na tydzień przed klasyfikacyjnymi posiedzeniami Rady pedagogicznej. 

 Powiadamia Zarząd SU o każdej sprawie dotyczącej SU, 

 Nie może podjąć żadnej ważnej decyzji dotyczącej działalności SU bez 

porozumienia z Zarządem SU,  

 

§2. Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

 Pełni funkcję Przewodniczącego podczas jego nieobecniości 

 

§3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jako władza wykonawcza, reprezentuje SU wobec 

innych organów szkoły, uczniów i na zewnątrz; kieruje bieżącą działalnością SU, a w 

szczególności podejmuje prawomocne decyzje w zakresie bieżącej działalności organizacyjnej, 

samorządowej i finansowej zgodnie z Regulaminem SU.W jego skład wchodzą: 

przewodniczący SU, 2 osoby, które w demokratycznych wyborach otrzymały największą liczbę 

głosów oraz po 1 przedstawicielu Gimnazjum z oddziałami Dwujęzycznymi i Liceum 

Plastycznego. Do zadań zarządu należy :  

 Opiniowanie (Wraz z  przewodniczącym klasy, do której uczęszcza dany uczeń)  : 

oceny zachowania ucznia zgodnie z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego 

określonymi w Statucie Szkoły, skreślenia ucznia z listy uczniów, 

 Wystąpienia w obronie ukaranego ucznia, udzielania poręczeń za ucznia w celu 

wstrzymania wymierzonej kary. (Wraz z  przewodniczącym klasy, do której 

uczęszcza dany uczeń). 

 Rozpatrywanie propozycji i decyzji Rady Samorządu  dotyczących działalności 

samorządu, 

 Ścisła współpraca z Radą Samorządu, 

 Współpraca z organami szkoły tj. dyrekcją, Radą Pedagogiczną i Radą Szkoły, a 

także wychowawcami klas, Opiekunem Samorządu, Młodzieżową Radą Miasta 
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oraz z innymi instytucjami oświatowymi,                                                                                                         

 

 

 

§4. Rada Samorządu Uczniowskiego jest organem ustawodawczym SU, który podlega 

Zarządowi SU. W jej skład wchodzi po 1 przedstawicielu każdej z klas. Jej obowiązki i prawa:  

 Konsultowanie statutowych kar dla uczniów z Zarządem SU,  

 Ustalanie zasady organizacji swojej pracy, 

 Branie udziału w głosowaniu nad podejmowanymi uchwałami dot. głównych 

kierunków działania SU, i przekazywanie je do rozpatrzenia Zarządowi SU. 

 Przedstawiciele rady samorządu kierują pracami samorządów klasowych i 

współdziałają z wychowawcami klas, informują uczniów klasy o swojej 

działalności (składają sprawozdania) za zgodą wychowawcy podczas lekcji 

wychowawczej. 

 Zatwierdzanie sprawozdania z działalności SU przygotowanego przez 

Przewodniczącego SU. 

 Ma prawo wyrażać opinię na temat pracy nauczyciela, biorąc pod uwagę:  

 1. przestrzeganie Statutu Szkoły, 

 2. oddziaływanie opiekuńczo-wychowawcze, 

 3. troskę o bezpieczeństwo i higienę pracy umysłowej i fizycznej ucznia, 

 4. posiadanie następujących cech:  

 4.1. umiejętność przekazywania wiedzy, 

 4.2. rzetelność i systematyczność, 

 4.3. takt i tolerancja, 

 4.4. życzliwość i obiektywizm, 

 4.5. sprawiedliwość, 

 4.6. zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, 

 4.7. umiejętność rozwijania zainteresowań uczniów. 

 

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. 

W przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos przewodniczącego samorządu. Uchwały 

podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba, że członkowie  rady zadecydują inaczej.  

Art. 3 SEKCJE I GRUPY WYKONAWCZE 

§1. Zadaniem sekcji wykonawczych jest realizacja zadań powierzonych przez Zarząd SU. 

§2. Decyzje w kwestii powołania i działalności sekcji wykonawczych podejmuje Zarząd SU. 

§3. Członkowie sekcji wykonawczych biorą udział w zebraniach SU i wszystkie pomysły 

związane ze swoją działalnością muszą konsultować z Zarządem SU. 

§4. Rada oraz Zarząd Samorządu mają prawo powołać grupę odpowiedzialną za organizację 

danego przedsięwzięcia. W chwili jego finalizacji osoba odpowiedzialna ma obowiązek ustnie 

przekazać sprawozdanie Zarządowi SU i rozliczenie się.  

§5. Każda grupa oraz sekcja ma swojego głównego koordynatora, który bierze 
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odpowiedzialność za całokształt działania i efekty końcowe.  

ROZDZIAŁ III 

 

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§1. Zapewnienie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów 

wychowawczych szkoły. 

§2. Stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania 

uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy. 

§3. Wdrażanie do zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, 

samokontroli i samodyscypliny uczniów. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§1. Aktywne współuczestniczenie w realizacji programu wychowawczego szkoły, szczególnie 

w zakresie przestrzegania Statutu Szkoły. 

§2. Współpraca z pozostałymi organami szkoły w szczególności w zakresie przestrzegania praw 

uczniowskich. 

§3. Organizowanie inicjatyw na rzecz aktywnego życia szkoły, wypoczynku i rozrywki. 

§4. Promowanie zdrowego stylu życia, kultury słowa i bycia. 

§5. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji, a także 

promowanie jej na arenie miejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORDYNACJA WYBORCZA I SPOSÓB ODWOŁYWANIA Z FUNKCJI 

 

§1. Wybory do nowego Zarządu SU organizuje aktualny Zarząd SU w pierwszej połowie 

października. 

§2. Zarząd Samorządu jest wybierany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i 

bezpośrednim. Przedstawicieli Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Liceum 

Plastycznego wybierają uczniowie tych szkół w równoległym głosowaniu. 
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§3. Do końca września rady klasowe zgłaszają do Rady SU swoich kandydatów (co 

najwyżej 2), którzy wyrazili na to zgodę. Kandydatem na przewodniczącego i jego zastępcę 

może być każdy uczeń, który został wcześniej wytypowany przez klasę. Jest on zobowiązany 

do zaprezentowania swojego planu wyborczego zawierającego dane osobowe i plan działania 

podczas debaty przedwyborczej, która odbywa się do 3 dni przed wyborami.  

  Jeżeli jeden z kandydatów otrzyma powyżej 50% głosów, automatycznie zostaje 

przewodniczącym SU. 

 Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma 50% głosów, organizowana jest druga tura wyborów, 

w której udział bierze dwóch uczniów z największym poparciem. W tym przypadku 

kandydat, który otrzyma większość ilość głosów wygrywa wybory.  

§4. Kandydaci najpierw przedstawiają swoje programy oraz zdobywają poparcie podczas 

kampanii wyborczej, która trwa od 25 września. Nie może ona zakłócać pracy szkoły, 

§5. Zastępca przewodniczącego zostaje kandydat z drugą w kolejności liczbą głosów. 

§6. Wyniki wyborów oraz skład nowego Zarządu SU przekazywane są uczniom do 15.10. 

każdego roku.  

§7. Opiekuna SU wybiera Zarząd SU na okres swojej kadencji do 2 tygodni po ogłoszeniu 

wyników wyborów. Kandydatów na nowego opiekuna zgłasza Dyrekcja szkoły przy 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną. W razie jakichkolwiek trudności związanych z współpracą 

Opiekuna SU z Zarządem SU wypływających ze strony Opiekuna, Zarząd może zgłosić do 

Dyrekcji szkoły pisemną prośbę o jego odwołanie. O wyborze nowego Opiekuna decyduje 

Zarząd SU w porozumieniu z  Dyrekcją i Radą Pedagogiczną. 

§8. Kadencja SU trwa 1 rok. 

§9. Członkowie organów samorządu mogą być odwołani ze swoich funkcji w trakcie trwania 

kadencji z powodu niewywiązywania się ze swoich obowiązków. Wniosek w tej sprawie mogą 

zgłaszać członkowie Rady SU, Zarząd SU bądź Opiekun Samorządu. Odwoływanie z funkcji 

musi się odbyć na zebraniu samorządu w obecności przynajmniej połowy członków Rady SU 

po wcześniejszym sformułowaniu i przedyskutowaniu stawianych zarzutów. Odwoływanie z 

funkcji dobywa się w drodze tajnego głosowania członków Rady  SU.  

 

 

 

ROZDZIAŁ V 

 

FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§1. Samorząd Uczniowski może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich 

działalności. Środkami funduszu dysponuje Rada Samorządu, a nad ich gospodarowaniem 

czuwa Zarząd i opiekun SU.  

§2. Fundusze SU pochodzą z organizowanych przez  SU akcji i imprez dochodowych oraz ze 

środków przekazywanych przez władze szkoły, Radę Rodziców, inne organizacje i instytucje 

zgodnie z panującym prawem. 

§3. Wszelkie dochody i rozchody są dokładnie odnotowywane przez Radę Samorządu. 
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§4. Decyzje o jakichkolwiek wydatkach podejmuje Zarząd SU. Pozytywne rozpatrzenie wiąże 

się z wyrażeniem zgody przez co najmniej 2 członków zarządu. 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

TRYB UCHWALENIA REGULAMINU ORAZ ZMIANY W REGULAMINIE 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§1. Regulamin SU uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu jawnym na szczeblu klasy, a 

następnie przez  Radę SU w takim samym głosowaniu. 

§2. Propozycje zmian do Regulaminu SU mogą zgłaszać wszyscy uczniowie szkoły poprzez 

przewodniczącego swoich klas. O ich włączeniu do Regulaminu decyduje Zarząd SU w porozumieniu z 

Dyrekcją. 

§3. Zmiana Regulaminu SU wymaga większości 2/3 głosów w obecności powyżej połowy 

uprawnionych do głosowania. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§1.  Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany :  

 we wszystkich klasach pierwszych (podczas lekcji wychowawczej przy udziale 

jednego członka Rady Samorządu należącego do danej klasy); 

 na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu SU. 

§2.  Niniejszy regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły oraz osobom 

zainteresowanym w dokumentach Samorządu Uczniowskiego i na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 

 


