
 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

w Technicznych Zakładach Naukowych im. gen Władysława Sikorskiego w Częstochowie 

 

 

Uchwalono na podst. art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły 

2. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły 

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły 

4. Pracę i działalność Samorządu Uczniowskiego wspiera i nadzoruje Opiekun Samorządu 

5. Czas trwania kadencji Prezydium Samorządu Uczniowskiego wynosi dwa lata, z możliwością 

przeprowadzania wyborów uzupełniających po roku od rozpoczęcia kadencji (w przypadku ukończenia 

nauki w Szkole lub własnej rezygnacji członka Prezydium) 

§ 2 

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Organem Samorządu Uczniowskiego na szczeblu klasy jest Samorząd Klasowy (SK) 

2.  Organem Samorządu Uczniowskiego na szczeblu Szkoły jest Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

(nazywane dalej Samorządem Uczniowskim - SU) 

3. Prezydium Samorządu Uczniowskiego składa się z uczniów pełniących następujące funkcje: 

1) przewodniczący SU 

2) pierwszy zastępca SU 

3) drugi zastępca SU 

4. Członkowie Prezydium wybierani są przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym 

spośród zaproponowanych kandydatów. 

5. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. 

Pozostali członkowie Prezydium to uczniowie, którzy w wyniku wyborów uzyskali kolejno drugą i trzecią 

największą ilość głosów. 

6. Kadencja Prezydium trwa dwa lata, z możliwością przeprowadzania wyborów uzupełniających po roku 

od rozpoczęcia kadencji (w przypadku ukończenia nauki w Szkole lub własnej rezygnacji członka 

Prezydium) 

7. Przewodniczący SU z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji lub 

zostać odwołany przez Dyrektora Szkoły. 

8. W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego SU przed upływem kadencji, jego obowiązki 

przejmuje pierwszy zastępca przewodniczącego SU. 

9. Członka Prezydium można odwołać, jeżeli narusza Regulamin Samorządu Uczniowskiego lub nie bierze 

udziału w pracach Samorządu. 
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10. Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno 

największą liczbę głosów. 

§ 3 

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Kształtowanie przez uczniów samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem 

2. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole oraz demokratycznych form współdziałania uczniów, wzajemne 

wspieranie się w podejmowanych inicjatywach i zadaniach na rzecz społeczności szkolnej 

3. Przyjmowanie odpowiedzialności za własne działania i podejmowane decyzje 

4. Dbanie o dobre imię Szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji 

5. Godne reprezentowanie Szkoły na zewnątrz 

§ 4 

PRAWA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, 

takich jak: 

a. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 

b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

c. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

d. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem 

e. prawo do organizowania akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących 

 

1. Kompetencje stanowiące Samorządu Uczniowskiego: 

a. uchwalanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego 

 

2. Kompetencje opiniodawcze Samorządu Uczniowskiego: 

a. opiniowanie wniosku Dyrektora Szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów 

b. wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły 

jednolitego stroju 

c. opinia w sprawie wniosku Dyrektora Szkoły o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na 

terenie szkoły jednolitego stroju 

d. opiniowanie szkolnego programu wychowawczego 

e. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
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§ 5 

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Pobudzenie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych 

2. Organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych zadań na rzecz klasy i Szkoły 

3. Informowanie społeczności uczniowskiej o swojej działalności i zamierzeniach 

4. Inicjowanie prac o zasięgu ponadklasowym, takich jak: inauguracja roku szkolnego, pożegnanie 

absolwentów Szkoły czy akademie okolicznościowe 

5. Współdziałanie z władzami Szkoły w zapewnieniu uczniom warunków do nauki 

6. Zaangażowanie w akcje charytatywne na terenie Szkoły i w określonych placówkach 

7. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku 

rówieśniczym i rodzinnym 

8. Przedstawianie władzom Szkoły opinii i potrzeb kolegów i koleżanek 

9. Występowanie do opiekuna SU z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobu ich 

wykonania 

10. Wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i Dyrekcję Szkoły 

11. Współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań uczniów 

12. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów  

13. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień, nagród oraz kar 

14. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przeciwstawianie się przejawom brutalności i 

wulgarności, szanowanie poglądów i przekonań całej społeczności szkolnej 

15. Troszczenie się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd   

16. Dbanie o dobre imię i honor Szkoły; kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji 

WOLONTARIAT: 

1. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły wyłania spośród społeczności uczniowskiej Radę 

Wolontariatu, jej opiekunem zostaje nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły 

2. Rada Wolontariatu odpowiedzialna jest za koordynowanie wszystkich akcji charytatywnych na terenie 

Szkoły lub placówki w porozumieniu z Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

3. Rada Wolontariatu działa zgodnie z opracowanym regulaminem 

§ 6 

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybiera Dyrektor Szkoły 

2. Opiekun pełni funkcję doradczą Samorządu Uczniowskiego 

3. Opiekun sprawuje nadzór nad realizacją działań Samorządu oraz służy radą w przedsięwzięciach 

Samorządu 

4. Opiekun jest łącznikiem pomiędzy Dyrektorem Szkoły a Samorządem Uczniowskim 
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5. Opiekun w imieniu Dyrektora nadzoruje zgodność działań Samorządu Uczniowskiego z prawem 

oświatowym 

6. Opiekun jest osobą uprawnioną do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością w 

Samorządzie w szczególnych okolicznościach 

7. Opiekun Samorządu Uczniowskiego może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji 

8. Opiekun Samorządu Uczniowskiego może zostać odwołany przez Dyrektora Szkoły  

§ 7 

DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

2. Kalendarz działań Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny 

3. Regulamin ‘Szczęśliwego numerka’ 

§ 8 

ORDYNACJA WYBORCZA 

1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się w marcu i/lub kwietniu co dwa lata; w przypadku 

kadencji rocznej – w kolejnym roku od ostatnich wyborów 

2. Samorząd Uczniowski wybierany jest przez uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich 

3. Na drodze wyborów wyłonieni zostają: Przewodniczący oraz Zastępcy Przewodniczącego (Prezydium) 

4. W skład Komisji Wyborczej wchodzi obecne Prezydium oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

5. Do zadań Komisji Wyborczej należy przygotowanie i przeprowadzenie wyborów, ogłoszenie wyników, a 

w tym: rejestrowanie kandydatów, ustalenie kalendarza wyborów, przygotowanie kart do głosowania, 

zliczenie głosów, ogłoszenie wyników głosowania 

6. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym 

7. Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego mogą zgłaszać się indywidualnie lub mogą być zgłoszeni przez 

grupę uczniów, muszą jednak spełnić warunki: 

- minimum zachowanie dobre 

- dobrą frekwencję 

- zadowalające wyniki w nauce 

- opracowany program wyborczy 

- opinię wychowawcy 

8. Każdy kandydat ma prawo do przeprowadzenia kampanii wyborczej w terminie przewidzianym przez 

kalendarium wyborów 

9. W ramach kampanii wyborczej dopuszcza się: 

- rozdawanie ulotek 

- wywieszanie plakatów w wyznaczonych do tego celu miejscach 
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- umieszczanie interaktywnych autoprezentacji kandydata z wykorzystaniem szkolnego sprzętu 

multimedialnego znajdującego się na terenie Szkoły 

- organizowanie spotkań i debat przedwyborczych z kontrkandydatami po uzgodnieniu z Opiekunem 

Samorządu i Dyrekcją Szkoły 

10. Naruszenie ciszy wyborczej skutkuje skreśleniem kandydata z listy wyborczej 

11. Przebieg wyborów: 

- kandydaci mają dwa tygodnie na przygotowanie autoprezentacji oraz kampanii wyborczej 

- w wyznaczonym dniu prezentują się przed obecnym Prezydium, Opiekunem SU oraz Dyrektorem Szkoły 

- tygodniowa kampania wyborcza kandydatów 

- jednodniowa cisza przedwyborcza 

- głosowanie poprzez wrzucenie do urny przez uprawnionego do głosowania ucznia kartki z zaznaczonym 

za pomocą krzyżyka nazwiskiem faworyta 

- głosowanie odbywa się w budynku Szkoły 

- jeden uczeń może oddać jeden głos 

- głos jest nieważny, jeśli karta jest zniszczona bądź, gdy zaznaczono więcej niż jedno nazwisko 

- unieważnia się głos, gdy na karcie zostaną dopisane uwagi 

- głosowanie odbywa się w sposób tajny, równy i powszechny 

- za wybranych członków Samorządu Uczniowskiego uważa się tych, którzy otrzymali najwyższą liczbę 

głosów 

12.  Obliczanie głosów, ogłaszanie wyników: 

- głosy liczy Komisja Wyborcza 

- otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji Wyborczej 

- w pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy mogą przebywać tylko Członkowie Komisji  Wyborczej 

- Komisja Wyborcza sporządza protokół z przebiegu głosowania 

13.  Wyniki wyborów ogłasza Dyrektor Szkoły 

14. Kadencja nowego Samorządu trwa dwa lata (bądź rok) od momentu przekazania mu władzy przez 

Samorząd ustępujący 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkie decyzje Prezydium i Samorządów Klasowych podejmuje się większością głosów w obecności 

co najmniej połowy ich składu 

2. Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły 


