
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKI 

 

Celem określenia prawa do organizacji życia szkolnego poprzez działalność Samorządu 
Uczniowskiego, zwanego dalej „Samorządem”, w oparciu o art. 85 Ustawy z dnia 14 
grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 z późniejszymi zmianami) oraz 
Statut Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, tworzy się jednolity tekst niniejszego 
regulaminu Samorządu 

§ 1 

Samorząd szkolny jest organem kolegialnym wybieranym przez ogół uczniów szkoły, 
działającym w oparciu o statut Zespołu Szkół. 

§ 2 

Samorząd działa na terenie szkoły  w porozumieniu z opiekunami Samorządu, w uzgodnionych 
sprawach również poza szkołą. 

§ 3 

Podstawową formą działania samorządu są zebrania, w których uczestniczą członkowie 
Samorządu, opiekunowie Samorządu oraz zaproszone osoby z grona pedagogicznego, 
uczniów oraz goście. Zebrania odbywają się według przyjętego na początku każdego zebrania, 
porządku zebrania. Zebranie prowadzi przewodniczący Samorządu, a w razie jego 
nieobecności-zastępca przewodniczącego. Przebieg zebrania protokołuje sekretarz samorządu 
a w razie jego nieobecności -członek samorządu wyznaczony przez przewodniczącego 
zebrania. Po zakończeniu zebrania, ustanowieniu przewodniczącego i sekretarza oraz po 
przyjęciu porządku zebrania, sekretarz odczytuje protokół z poprzedniego zebrania Samorządu, 
celem jego akceptacji przez Samorząd. 

§ 4 

1. Zebranie Samorządu rozstrzyga kolejne punkty porządku obrad poprzez: 
1) Podjęcie uchwał w sprawach określonych statutem Zespołu Szkół. 
2) Zajęcie stanowiska we wszystkich sprawach niewymagających uchwały oraz w 

sprawach wniesionych, proceduralnych i porządkowych. 
3) Wydanie opinii dla Dyrektora Zespołu Szkół lub Rady Pedagogicznej, a także dla 

wstawiennictwa Samorządu w konkretnej sprawie uczniowskiej. 

2. Podjęcie uchwał i zajęcie stanowiska następuje w trybie głosowania zwykłą większością 
głosów. Wydanie opinii wymaga jednomyślności wszystkich członków Samorządu. Opinia 
Samorządu wymaga uzasadnienia. 

§ 5 

3. Każdy członek Samorządu ma w głosowaniu jeden głos. W przypadku równej ilości głosów 
„za" i „przeciw" decyduje głos Przewodniczącego zebrania. 



4. Każdy członek Samorządu może zgłosić do protokołu z zebrania swoje „votum separatum" 
wobec podjętej na posiedzeniu uchwały lub zajętego przez samorząd stanowiska z 
uzasadnieniem zawierającym konkretne fakty i okoliczności, oraz powołanie się na 
dokumenty w oparciu, o które zgłasza swój zarzut. 

§ 6 

Zebrania Samorządu zwołuje Przewodniczący Samorządu w terminach określonych Statutem 
Zespołu Szkół, poprzez wywieszenie zawiadomienia z proponowanym porządkiem obrad na 
tablicy ogłoszeń Samorządu z wyprzedzeniem 4 dni kalendarzowych. 

§ 7 

Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie 
we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji 
podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i 
stawianymi wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,  
3) prawo do wydania opinii o pracy nauczyciela po wcześniejszym wystąpieniu o nią 

przez dyrektora szkoły, 
4) prawo do wyrażenia zgody lub nie na skreślenie ucznia z listy uczniów Zespołu 

Szkół, 
5) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 
własnych zainteresowań, 

6) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 
7) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej,  sportowej i rozrywkowej 

w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, 
8) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

§ 8 

Na ostatnim zebraniu Samorządu uchwalone jest sprawozdanie z działalności obejmującej całą 
kadencje. Uchwalone sprawozdanie podlega zaopiniowaniu opiekunów Samorządu. 
Zaopiniowane sprawozdanie przekładane jest przez Przewodniczącego Samorządu dyrektorowi 
Zespołu Szkół do zatwierdzenia. Zatwierdzenie sprawozdania jest równoznaczne z udzieleniem 
skwitowania dla członków Samorządu mijającej kadencji z ich działalności (udzielenie 
absolutorium). 

§ 9 

1. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez opiekunów Samorządu z 
uwzględnieniem w następującej kolejności: 

1)  Statut Zespołu Szkół,  
2) Opinia Samorządu. 
3) Decyzja Dyrektora Zespołu Szkół. 
4) Własny osąd sprawy. 



2. Uzupełnienie lub zmiana regulaminu dokonuje się w taki sposób, jak w przypadku jego 
ustanowienia. 

§ 10 

1. Dyrektor Zespołu Szkół może zawiesić czasowo funkcjonowanie niniejszego regulaminu 
poprzez pisemną decyzję przekazaną opiekunom Samorządu. 

2. Uchwały Samorządu oraz zajęte przez Samorząd stanowiska - w trybie niniejszego 
Regulaminu mogą być na wniosek opiekunów Samorządu, zawieszane lub uchylane przez 
Dyrektora Zespołu Szkół w terminie trzech tygodni od podjęcia uchwały lub zajęcia 
stanowiska w drodze pisemnej decyzji zawierającej uzasadnienie. Uzasadnienia nie 
wymagają decyzje obejmujące sprawy światopoglądowe lub personalne. 


