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I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Samorząd Uczniowski, działający w Zespole Szkół Elektryczno – Elektronicznych w 

Szczecinie, działa na podstawie art. 85 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681 i 1818), Statutu Zespołu 

Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie oraz niniejszego Regulaminu. 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Elektryczno – 

Elektronicznych w Szczecinie. 

II. Kompetencje i cele działalności Samorządu Uczniowskiego 

§ 2. 

1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz 

Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich 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, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,                

w porozumieniu z dyrektorem; 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

2. Kompetencje stanowiące Samorządu Uczniowskiego: 

a) uchwalanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego, 

b) przedstawienie sporządzonych przez Samorząd Uczniowski wniosków o przyznanie 

uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

3. Kompetencje opiniodawcze Samorządu Uczniowskiego: 

a) opiniowanie programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły, 

b) opiniowanie wniosku Dyrektora Szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów, 
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c) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na 

terenie szkoły jednolitego stroju. 

4. Do głównych celów działalności Samorządu Uczniowskiego należą: 

a) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania 

wspólnych decyzji w sprawach szkoły, 

b) przedstawianie dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, 

opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły, 

c) zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów 

i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra, 

d) promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 

e) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, 

sportowej, rozrywkowej i naukowej w szkole, 

f) reprezentowanie działalności Samorządu Uczniowskiego przed dyrekcją, Radą 

Pedagogiczną  i Radą Rodziców. 

III. Organy Samorządu Uczniowskiego 

§ 3. 

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

a) na szczeblu klas – samorządy klasowe, 

b) na szczeblu szkoły – Rada Samorządu Uczniowskiego.  

2. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z: 

a) Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego,  

b) radnych – przedstawicieli klas drugich i trzecich, którzy mogą kandydować                       

do Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego,  

c) radnych obserwatorów – przedstawicieli klas najmłodszych i najstarszych, którzy nie 

kandydują do Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego, 

d) przewodniczących sekcji (wybieranych spośród radnych i radnych obserwatorów 

według bieżących potrzeb). 

3. Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego składa się z: 

a)  przewodniczącego,  

b) zastępcy przewodniczącego,  

c) sekretarza,  
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d) skarbnika.  

4. Rada Samorządu Uczniowskiego może mieć różną liczebność w zależności od ilości klas,    

potrzeb  i zainteresowań uczniów. 

5. Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów 

szkoły. 

6. Samorząd Uczniowski pracuje w sekcjach, przy czym liczbę, skład i zadania sekcji 

opracowywane są na ogólnym zebraniu, gdzie wybierani są członkowie sekcji. 

7. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować 

działania z zakresu wolontariatu.  

8. Samorząd Uczniowski może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

 

IV. Kompetencje i zadania organów Samorządu Uczniowskiego 

§ 4. 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego: 

a) uchwala regulamin Samorządu Uczniowskiego, 

b) podejmuje uchwały w sprawie zmian regulaminu, 

c) wyłania Komisję Wyborczą, 

d) omawia zgłaszane problemy, 

e) wyraża opinię w sprawach dotyczących życia szkoły. 

2. Przedstawiciele samorządów klasowych: 

a) identyfikują potrzeby uczniów, 

b)  inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej i  naukowej w szkole, 

c) zgłaszają propozycje działań dla Rady Samorządu Uczniowskiego, 

d) stosują się w swojej działalności do wytycznych Zarządu Rady Samorządu 

Uczniowskiego  lub dyrekcji, 

e) włączają uczniów w ogólnoszkolne działania Rady Samorządu Uczniowskiego, 

f)  informują uczniów o działalności Rady Samorządu Uczniowskiego. 

3. Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego: 

a)  koordynuje, inicjuje i organizuje działania uczniowskie, 

b)  opracowuje roczny plan działania Samorządu Uczniowskiego, 

c)  identyfikuje potrzeby uczniów i odpowiada na te potrzeby, 
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d)  przedstawia dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wnioski, opinie, 

sugestie członków Samorządu Uczniowskiego, 

e) zbiera i archiwizuje w teczce/segregatorze bieżącą dokumentację Samorządu 

Uczniowskiego. 

4. Przewodniczący Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego: 

a) kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego, 

b) reprezentuje uczniów Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych przed innymi 

organami szkoły i poza nią, 

c) współpracuje z dyrekcją szkoły i nauczycielami, 

d) przyjmuje od uczniów bieżące skargi i prośby o interwencję, przedstawia je na 

zebraniach Rady Samorządu Uczniowskiego, 

e) przedstawia uczniom i dyrekcji plan pracy Samorządu Uczniowskiego. 

5. Zastępca przewodniczącego Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego: 

a) realizuje zadania określone przez przewodniczącego, 

b) w czasie nieobecności przewodniczącego pełni jego funkcje, 

c) przygotowuje roczne sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego, 

d) pomaga przewodniczącemu w pełnieniu jego funkcji. 

6. Skarbnik Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego: 

a) kontroluje wydatki Samorządu Uczniowskiego, 

b) prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych (wpływy i wydatki). 

7. Sekretarz Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego: 

prowadzi dokumentację Samorządu Uczniowskiego (listę obecności, księgę protokołów 

zebrań RSU), 

a) odpowiada za bieżące kontakty z uczniami, 

b) dostarcza dyrekcji opinii, o które występowała, 

c) odpowiada za informacje o pracach Rady Samorządu Uczniowskiego na forum szkoły. 
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 V. Wybory organów Samorządu Uczniowskiego 

§ 5. 

1. Każda klasa ma prawo zgłosić własnych kandydatów do Rady Samorządu 

Uczniowskiego. 

2. Spośród kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego (uczniów klas drugich                           

i trzecich), którzy wyrażą zgodę, zostaje sporządzona lista kandydatur do Zarządu Rady 

Samorządu Uczniowskiego. 

3. Lista kandydatów do Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego  zostaje podana                         

do publicznej wiadomości. 

4. Wybory do Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego  poprzedza kampania wyborcza, 

którą przeprowadzają kandydaci. 

5. Cztery osoby, spośród kandydatów, które zdobyły największą ilość głosów, wchodzą                   

w skład Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego w następującej kolejności: 

przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik. 

6. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez więcej niż jednego kandydata 

lub braku zgody na pełnienie określonej funkcji przez kandydata przeprowadza się 

dodatkowe wybory tylko wśród członków Rady Samorządu Uczniowskiego. 

7. Wybory do Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego  przygotowuje i przeprowadza 

6-cio osobowa Komisja Wyborcza wyznaczona spośród przedstawicieli uczniów, 

reprezentujących różne klasy. 

8. Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą być kandydatami do Zarządu Rady Samorządu 

Uczniowskiego . 

9. Komisja Wyborcza działa w porozumieniu i przy wsparciu opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego.  

10. Wybory do Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego  odbywają się w październiku. 

11. Dokładny termin wyborów ustalony przez Komisję Wyborczą ogłasza Przewodniczący 

Komisji Wyborczej. 

12. Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego wybierany jest przez ogół uczniów                             

w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.  

13. Każdy uczeń ma prawo oddać jeden głos na jednego kandydata. 

14. Komisja Wyborcza ogłasza wyniki w ciągu tygodnia po wyborach. 

15. Nowa Rada Samorządu Uczniowskiego ma obowiązek spotkać się na pierwszym zebraniu 

w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników wyborów. 
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 VI. Kadencja i funkcjonowanie  organów Samorządu Uczniowskiego 

§ 6. 

1.  Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok. 

2.  Dany uczeń może pełnić funkcję w Zarządzie Rady Samorządu Uczniowskiego  przez 

dwie kadencje. 

3.  Nowo wybrana Rada Samorządu Uczniowskiego ma obowiązek opracowania planu pracy 

na daną kadencję w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wyników wyborów. 

4.  Na zakończenie kadencji Rada Samorządu Uczniowskiego ma obowiązek przedstawić 

sprawozdanie z prowadzonej działalności (na ostatnim zebraniu przed nowymi 

wyborami). 

5.  Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w miesiącu. 

6.  Zebranie Rady Samorządu Uczniowskiego zwołuje Zarząd Rady Samorządu 

Uczniowskiego lub opiekun Samorządu Uczniowskiego przez powiadomienie radnych 

 o terminie i celu zebrania. 

7.  Zebrania i spotkania wynikające z działalności Samorządu Uczniowskiego odbywają się 

w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.  

8.  Radni są zobowiązani do brania udziału w zebraniach Rady Samorządu Uczniowskiego 

oraz do brania czynnego udziału w pracach Samorządu Uczniowskiego. 

9.  Członkowie Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego mogą zrzec się pełnionej funkcji 

na ogólnym zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego. Zebrani uczniowie wybierają 

wówczas spośród Rady Samorządu Uczniowskiego osobę, która będzie pełniła zwolnioną 

funkcję. 

10.  Członka Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego lub radnego  Rady Samorządu 

Uczniowskiego można odwołać, jeżeli narusza regulamin Samorządu Uczniowskiego               

lub nie bierze udziału w pracach Samorządu Uczniowskiego, poprzez głosowanie na 

zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego, w obecności opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego zwykłą większością głosów aktualnego składu Rady Samorządu 

Uczniowskiego. Wniosek o odwołanie winien zostać umotywowany. 

11.  Podczas głosowań decyzje zapadają zwykłą większością głosów. 
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VII. Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

§ 7. 

1. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybierają wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Opiekun pełni funkcję doradczą Samorządu Uczniowskiego. 

3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora (bez prawa 

głosu) obrad prezydium i koordynatora działalności samorządu. 

4. Opiekun Samorządu Uczniowskiego może w uzasadnionych przypadkach podać się             

do dymisji. 

5. Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa rok. 

VIII. Postanowienia końcowe 

§ 8. 

 

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

2. Dyrektor szkoły ma prawo zawiesić lub uchylić uchwałę lub inne postanowienia Rady 

Samorządu Uczniowskiego, jeśli jest ono sprzeczne z prawem i Statutem Szkoły. 

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny dla wszystkich uczniów. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

1. Regulamin przyjęto i zatwierdzono na posiedzeniu Rady Samorządu Uczniowskiego 

Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych dnia 23 października 2018r. 

2.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2019 r. 


