
REGULAMIN SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO 

ZESPOŁU SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KRO ŚNIE  
 

 
 
Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55. Ustawy o systemie oświaty z dnia                  
7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 roku, poz. 425 z 
późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.  

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1.    Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie, 

2.   Samorządzie – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie, 

3.   Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Samorządu  
      Uczniowskiego, 

4.    Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Samorządu Uczniowskiego, 

5.    Radzie – należy przez to rozumieć Radę Samorządu Uczniowskiego, 

6.    Samorządzie Klasy – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Klasy, 

7.    Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 2 w Krośnie, 

8.    Opiekunie – należy przez to rozumieć Opiekuna (Opiekunów) Samorządu Uczniowskiego, 

9.    Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

§ 2 

1.   Samorząd tworzą, z mocy prawa, wszyscy uczniowie szkoły.  

2. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.  

3. Główne zadania Samorządu to: 
a) Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych. 
b)  Czynne uczestniczenie w życiu szkolnym – współtworzenie obowiązujących zasad, 
współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. 
c)Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się  
w działalność szkoły. 



d) Organizowanie działalności kulturalno – oświatowej, zgodnie z potrzebami uczniów 
 i możliwościami szkoły. 

e) Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii 
dotyczących praw ucznia 

f) Przedstawianie opinii o pracy nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły (Art. 6a pkt 5 
Ustawy „Karta Nauczyciela”). 

 

§ 3 

W ramach realizacji swoich zadań Samorząd uprawniony jest do: 

1.    Przedstawienia Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich 
sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów jak: 

a)    prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami  
i stawianymi wymaganiami, 

b)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

c)   prawo do organizacji życia szkolnego,  

d)   prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami  organizacyjnymi,  
w porozumieniu z Dyrektorem. 

2.    Wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna. 

3.    Wydawania opinii w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły. 

4.    Wydawania opinii w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów. (Protokoły ze skreśleń 
znajdują się w szkolnej bazie komputerowej.) 

5.    Przedstawiania (na wniosek Dyrektora) opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela. 

 

Władze Samorządu 

§ 4 

1.    Władze Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły. 

2.    Organami władzy Samorządu są: 

a)    Samorządy Klasowe 

b)   Rada Samorządu Uczniowskiego 



c)    Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

3.    Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok. 

 

§ 5 

1.    Rada składa się z Przewodniczącego szkoły, jego zastępcy oraz przedstawicieli wszystkich 
klas po jednym z każdej klasy. Przedstawicielem klasy jest Przewodniczący Samorządu 
Klasowego, wybierany w wyborach demokratycznych. 

2.   Kompetencje Rady: 

a) uchwala Regulamin SU 
b) podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU 
c) uchwala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny 

3.    W zebraniach   Rady mają prawo uczestniczyć przedstawiciele Zarządu i Opiekunowie 
oraz każdy uczeń szkoły, który w tym czasie nie ma zajęć lekcyjnych. 

4.    W przypadku nieobecności Przewodniczącego Samorządu Klasowego, przedstawicielem 
klasy (z prawem głosu) może być jego zastępca lub inny uczeń delegowany przez klasę. 

5.    Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w semestrze. Zebrania Rady 
zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona. 

 

§ 6 

1.  Zarząd składa się z pięciu uczniów: Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 
wybieranych ze społeczności uczniowskiej oraz  trzech Członków wybieranych z Rady.  

3.    Powołanie Zarządu odbywa się na drodze wyborów zgodnie z  Regulaminem wyborów. 

4.    Kompetencje Zarządu: 

a) kieruje pracą SU, 
b) wykonuje uchwały Rady SU, czuwa nad terminową realizacją pracy, 
c) pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych, 
d) rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów, 
e) występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców 

w ramach swoich kompetencji 
f) opiniuje pracę nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły  
 

5. W zebraniach Zarządu i Rady  uczestniczą opiekunowie. Rada SU zbiera się minimum raz 
w miesiącu. Opiekunowie SU mogą zarządzić zebranie nadprogramowe w pełnym składzie, 
jeżeli pojawi się taka potrzeba. Dodatkowo, Opiekun spotyka się z Zarządem tak często, jak 



wymaga tego przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych, za które odpowiada SU 
zgodnie z planem pracy Samorządu. 

 

Opiekun Samorządu 

§ 7 

1.    Samorząd wybiera nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna. 

2.   Opiekun jest doradcą służącym swoją wiedzą, pomocą i oświadczeniem w pracy 
samorządu. 

3.    Opiekun ma prawo uczestniczyć we wszystkich formach pracy Samorządu. 

4.    Wyboru Opiekuna dokonuje cały Samorząd Uczniowski w wyborach tajnych. 

5.    Kandydatów na funkcję Opiekuna zgłaszają członkowie Rady po konsultacji z klasami, 
których są przedstawicielami. 

Sekcje 

§ 8 

1. Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas 
powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej 
istnienia, koordynatora odpowiedzialnego za jej prace i skład osobowy. Członkiem sekcji 
może zostać każdy uczeń szkoły. 

2.    Sekcje są powoływane spośród wszystkich uczniów Szkoły, a ich koordynatorami są 
członkowie Rady. 

4.    Informacja o powołaniu sekcji, ich charakterze musi być podana do wiadomości całej 
społeczności szkolnej . 

Postanowienia końcowe 

§ 9 

1.    O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą 
większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania. 

2.    Niniejszy regulamin jest przedstawiony i omawiany w czasie pierwszego po wyborach 
posiedzenia Rady i Zarządu. 

3.    Regulamin jest dostępny dla całej społeczności szkolnej. 



4.    Wnioski dotyczące poprawek do regulaminu mogą być zgłoszone przez Zarząd lub  
3 członków Rady do Przewodniczącego. 

5.    Zmiany w Regulaminie są uchwalane większością 2/3 głosów w obecności powyżej  
      połowy członków Rady. 
 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a dotyczących Samorządu 
Uczniowskiego decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunami i Zarządem SU. 

                    
 
 
 
 

 
 
 

Opiekunowie SU:                                                                    Zarząd SU:  
 
 
 


