
Regulamin Samorz du Uczniowskiego w Zespole Szkół 

Samochodowych i Licealnych Nr 1 

Podstawa prawna. 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U z 1996 

r, nr 67, poz. 329 zpóźń. zm.). 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1  W Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 działa Samorząd 

Uczniowski zwany dalej Samorządem. 

2 Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły 

3 Organami Samorządu są. 

- Prezydium Samorządu 

- Samorządy klasowe 

- Specjalistyczne sekcje powoływane w zależności od potrzeb 

4  O składzie i działalności organów Samorządu decyduje Walne Zebranie 

Samorządów Klasowych. 

5 Regulamin Samorządu tworzą sami uczniowie. 

6 Regulamin jest uchwalany drogą głosowania w sposób równy, tajny 

i powszechny 

7 Regulamin przyjmuje się zwykłą większością głosów przy udziale, co najmniej 

50% przedstawicieli Samorządów Uczniowskich. W przypadku braku 50% 

uprawnionych, zarządza się ponowne głosowanie. W drugim głosowaniu 

regulamin przyjmuje się zwykłą większością głosów uczestników Walnego 

Zebrania Samorządów Klasowych. 

8 W głosowaniu nad przyjęciem regulaminu działalności Samorządu mają prawo 

głosować tylko uczniowie szkoły 
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II. ZASADY POWOŁYWANIA ORGANÓW SAMORZ DU 

1 Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

a) Prezydium składa się z 3-6 osób; 

b) powoływane jest w drodze równego, tajnego głosowania uczestników 

Walnego Zebrania Samorządów Klasowych, w każdym roku szkolnym, we 

wrześniu, zwykłą większością głosów; 

c) na czele Prezydium Samorządu stoi Przewodniczący wybierany z grona 

członków prezydium na okres roku szkolnego zwykłą większością głosów 

w dowolnej formie głosowania; 

d) kadencja Przewodniczącego może zostać przedłużona decyzją Walnego 

Zebrania Samorządów Klasowych na następny rok szkolny wyrażoną 

w jawnym głosowaniu zwykłą większością głosów 

2. Specjalistyczne sekcje 

a) Walne Zebranie Samorządów Klasowych podejmuje drogą jawnego 

głosowania, decyzję o konieczności powołania określonych sekcji 

specjalistycznych, 

b) członkowie sekcji (3-5 osób) wybieram są z grona ogółu młodzieży poprzez 

samodzielne deklaracje lub zgłoszenia kolegów; 

c) na czele sekcji stoi lider sekcji, wyłoniony jawnie przez członków sekcji 

zwykłą większością głosów na okres roku szkolnego; 

d) funkcjonowanie sekcji specjalistycznych i jej lidera może być przedłużone na 

kolejny rok szkolny decyzją Walnego Zebrania Samorządów Klasowych w 

głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów 

3 Samorządy Klasowe 

2 



 

a) zespół uczniów każdej klasy w równym, tajnym i powszechnym głosowaniu 

wybiera ze swego grona Samorząd Klasowy w każdym roku szkolnym we 

wrześniu, 

b) w skład Samorządu Klasowego może wchodzić od 3 do 5 osób, 

c) członkowie Samorządu Klasowego w zależności od ilości uzyskanych 

głosów wyłaniają ze swego grona gospodarza klasy i jego zastępcę, 

d) o przydziale pozostałych funkcji w Samorządzie Klasowym decydują jego 

członkowie w porozumieniu z wychowawcą klasy; 

e) kadencja Samorządu Klasowego może być przedłużona na następny rok 

w drodze jawnego głosowania członków zespołu klasowego. 

III. PRAWA I OBOWI ZKI SAMORZ DU UCZNIOW- 

SKIEGO I JEGO ORGANÓW 

1 Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw ucznia takich jak. 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 

i stawianymi wymaganiami, 

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

c) prawo do głoszenia własnych poglądów na lekcjach i zajęciach 

pozalekcyjnych zgodnie z zasadami prowadzenia dyskusji, 

d) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej, 

zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu 

z Dyrektorem, 
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a) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu, 

b) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej 

2. Samorząd Uczniowski ma wpływ na tworzenie Statutu szkoły. 

3 Samorząd Uczniowski opiniuje program wychowawczy, program profilaktyki, 

wewnątrzszkolny system oceniania i inne programy i dokumenty obowiązujące 

w szkole 

4 Samorząd Uczniowski na wniosek Dyrektora szkoły opiniuje propozycję 

skreślenia ucznia z listy uczniów 

5 Przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela Dyrektor może zasięgnąć opinii 

Samorządu Uczniowskiego 

6 Samorząd Szkolny typuje kandydatów do nagrody Prezesa Rady Ministrów 

7 Samorząd Uczniowski utrzymuje stały kontakt z Samorządami Klasowymi, 

reaguje na potrzeby, inicjatywy i trudności zespołów klasowych. 

8  Samorząd Szkolny reprezentuje ogół uczniów szkoły w kontaktach ze 

środowiskiem i organizacjami działającymi poza szkołą. 

9  Samorząd Szkolny aktywnie uczestniczy w działaniach organizacyjnych, 

dydaktycznych, wychowawczych i porządkowych podejmowanych przez 

Dyrekcję i Radę Pedagogiczną. 

10 Samorząd Szkolny opracowuje szczegółowy plan pracy na bieżący rok szkolny 

oraz sprawozdanie z działalności po każdym semestrze. 

I. PRZYCZYNY I TRYB ODWOŁANIA Z FUNKCJI 

CZŁONKA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1 Nieprzestrzeganie Statutu szkoły 

2. Nieprzestrzeganie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego 

3 Częste uchylanie się od wykonywania podjętych przez Samorząd bądź osobiście 

zobowiązań i prac. 
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3 Rażąco złe wyniki w nauce. 

4 Uzyskanie najniższej oceny zachowania. 

6. Odwołanie następuje na wniosek zainteresowanego członka Samorządu, 

Samorządu Klasowego, opiekuna Samorządu bądź przewodniczącego Samorządu 

Uczniowskiego. 

7 Odwołania dokonuje Prezydium przy obecności 2/3 jego członków w głosowaniu 

tajnym. 

8 Decyzję o odwołaniu członka Prezydium Samorządu podaje się do wiadomości 

ogółowi uczniów na najbliższym Walnym Zebraniu Samorządów Klasowych. 

9 Odwołanemu członkowi Samorządu przysługuje prawo złożenia odwołania 

do opiekuna Samorządu. 

10 Opiekun po wyjaśnieniu kwestii spornych ponownie kieruje wniosek do 

rozpatrzenia przez Prezydium. 

11.Decyzja jest ostateczna, gdy 2/3 członków Prezydium w głosowaniu tajnym ją 

podtrzyma. 
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