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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
ZESPOŁU SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA i USŁUG 

im. Mikołaja Kopernika w Elblągu 
 

Podstawa prawna: USTAWAz dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty 
 

 
 
 
 

I. Postanowienia ogólne 

 
 

§ 1 
 

1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, 
Statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 

2. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. 
3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska 

i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu. 

 
 

II. Cele działalności SU 
 

§ 2 
 

Do głównych celów działalności SU należą: 
 

1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów 
oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów 
wychowawczych szkoły. 

2. Rozwijanie      demokratycznych form współżycia, przyjmowanie 
współodpowiedzialności za jednostki i grupę. 

3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, tworzenia warunków do 
aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów. 

III. Organy Samorządu Uczniowskiego 
 

§ 3 
 

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 
a. Rady Klasowe 
b. Zarząd Samorządu Uczniowskiego zwany dalej „Zarządem” 

2. Rady Klasowe liczą po 3 osoby. 
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3. Zarząd liczy 6 osób. 
4. Kadencja Rad Klasowych trwa 1 rok. 
5. Kadencja Zarządu trwa 1 rok. 

 
IV. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego 

 
§ 3 

 

1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz 
dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach, a w szczególności 
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak: 

1) prawo  do  zapoznawania się  z programem  nauczania z jego  treścią,  celami  
i stawianymi wymaganiami, 
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 
proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 
własnych zainteresowań, 
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 
5) prawo  organizowania  działalności  kulturalnej,  oświatowej  i   sportowej   
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 
organizacyjnymi, 
w porozumieniu z dyrektorem, 
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu 
Uczniowskiego, 
7) opiniowanie pracy ocenianych nauczycieli, 
8) reprezentowanie interesów uczniów w zakresie zasad oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów, 
9) uczestniczenie   w  opracowaniu  i  realizowaniu  programu   wychowawczego  
i programu profilaktyki Szkoły, 

 
2. Ponadto Samorząd Uczniowski: 

a. opiniuje program wychowawczy szkoły i program profilaktyki 
b. opiniuje szczegółowe warunki i sposób oceniania osiągnięć 
edukacyjnych i zachowania oraz system nagradzania i karania 
c. może opiniować ocenę pracy nauczyciela 
d. sporządza wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów 
uczniom, spełniającym określone warunki 

 
 

V. Ordynacja wyborcza 
 

§ 4 
 

1. Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie 
i większościowe. 

2. Organy wybieralne SU: 
3. zarząd, przedstawiciele samorządów klasowych oraz opiekun SU wybierani są 

co roku, nie później niż do 30 września. 
4. Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły. 
5. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na: 
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1) stałego członka zarządu SU – posiada każdy uczeń szkoły po 
przedstawieniu listy z podpisami min. 15 uczniów szkoły, 

2) przedstawiciela samorządu klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy, 
3) opiekuna SU – posiada każdy członek rady pedagogicznej. 

 
6. Wybory przedstawicieli samorządów klasowych odbywają się najpóźniej na 

trzeciej godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. 
1) nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca, 
2) przedstawicielem    samorządu    klasowego     zostaje     osoba,     która  

w głosowaniu uzyskała największą liczbę głosów, 
7. Termin    wyborów    do    zarządu     SU     ogłasza     przewodniczący     SU 

w porozumieniu z dyrekcją szkoły. W danym roku szkolnym wybory nie mogą 
się odbyć później niż 30 września. 

8.  Ogólnoszkolne wybory do zarządu SU oraz opiekuna SU przeprowadza 
szkolna komisja wyborcza. 

9. Do obowiązków szkolnej komisji wyborczej należy: 
1) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów, 
2) określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad 

prowadzenia kampanii wyborczej, 
3) przygotowanie wyborów, 
4) ogłoszenie terminu i miejsca wyborów, 
5) rozpowszechnienie informacji o terminie i zasadach wyborów 

wśród uczniów szkoły, 
6) przeprowadzenie wyborów, 
7) obliczenie głosów, 
8) sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników. 

10. Kandydaci powinni przedstawić komisji wyborczej listy z podpisami 
15 uczniów szkoły popierających ich kandydaturę. 

11. Ogólnoszkolne wybory przebiegają w następujący sposób: 
1) kandydaci prowadzą kampanię wyborczą przed ustalonym przez dyrekcję 

szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez szkolną 
komisję wyborczą, 

2) na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do zarządu SU oraz na 
opiekuna SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej. 

3) głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed szkolną komisją 
wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji 
uczniowskiej członkom komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie 
kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do 
urny wyborczej, 

4) w liczeniu głosów biorą udział wszyscy członkowie komisji wyborczej, 
wspólnie sporządzają oni i podpisują protokół informujący o liczbie 
oddanych głosów, 

5) opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę 
głosów, 

6) członkami zarządu SU zostaje pierwszych 6 osób, które otrzymało 
największą liczbę głosów. 

7) przewodniczącym zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą 
liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków 
zarządu SU. 
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8) wiceprzewodniczącymi zarządu SU zostają osoby, które otrzymają drugą i 
trzecią w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków 
zarządu SU. 

9) jeżeli ze względu na równą liczbę głosów oddanych na kandydatów 
zaistnieje trudność w podzieleniu mandatów, szkolna komisja wyborcza 
zarządza wybory uzupełniające. 

12. W ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników kandydaci/wyborcy mogą zgłaszać 
do komisji wyborczej skargi dotyczące przebiegu wyborów. 
1) skargi powinny być złożone na piśmie oraz zawierać imię i nazwisko osoby 

składającej, 
2) komisja ma obowiązek rozpatrzyć skargi w ciągu 3 dni. 
3) w przypadku stwierdzenia rażących naruszeń przepisów, które mogły 

znacząco wpłynąć na wynik wyborów, komisja, po konsultacji z dyrekcją, 
może uznać wybory za nieważne. 

4) jeśli wszystkie skargi zostaną oddalone lub uznane za nieistotne dla 
wyników wyborów, wybory zostają uznane za ważne, a ich wyniki są 
wiążące. 

13. Mandat członka zarządu SU oraz przedstawiciela samorządu klasowego 
wygasa w razie: 
1) rezygnacji, 
2) końca kadencji, 
3) po ukończeniu nauki w szkole. 

14. Mandat opiekuna SU wygasa w razie: 
1) rezygnacji, 
2) końca kadencji, 
3) odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej. 

15. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji: 
1) w miejsce przedstawiciela samorządu klasowego – samorząd klasowy 

powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub 
przeprowadza wybory uzupełniające, 

2) w miejsce stałych członków zarządu SU – zarząd SU powołuje osoby 
pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające 
wybory powszechne, 

3) w przypadku przewodniczącego zarządu SU – na czas określony 
obowiązki przewodniczącego pełni wiceprzewodniczący lub przeprowadza 
się uzupełniające wybory powszechne, 

4) w przypadku wygaśnięcia mandatu opiekuna SU – zarząd SU w ciągu 
miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające 
wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki opiekuna pełni tymczasowo 
dyrektor szkoły. 

 
 

VI. Kompetencje władz Zarządu 
 

§ 5 
 

1. Przewodniczący  Zarządu  organizuje  prace  zarządu,  prowadzi  posiedzenia 
i jest reprezentantem zarządu na zewnątrz. 

2. Wiceprzewodniczący przejmują obowiązki przewodniczącego w czasie jego 
nieobecności. 
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3. Członkowie Zarządu czuwają nad prawidłową organizacją działań Samorządu 
Uczniowskiego. 

 
 

VII. Posiedzenia Zarządu 
 

§ 6 
 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące, zgodnie 
z harmonogramem pracy Zarządu. 

2. Przewodniczący może zwoływać posiedzenia Zarządu poza ustalonym 
harmonogramem, powiadamiając członków Zarządu co najmniej 2 dni przed 
terminem spotkania. 

3. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie 
Zarządu w trybie pilnym bez przestrzegania 2-dniowego terminu. 

4. Posiedzenia Zarządu mogą być również zwoływane w każdym czasie z 
inicjatywy 1/3 członków Zarządu oraz na wniosek Dyrektora szkoły, Rady 
pedagogicznej lub Rady Rodziców. 

5. W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym Dyrektor 
szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na 
wniosek Zarządu. 

6. Posiedzenia Zarządu są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa 
członków Zarządu (quorum). 

7. Wyznaczony członek Zarządu prowadzi księgę protokołów posiedzeń 
Zarządu. 

8. Do terminu następnego posiedzenia każdy z członków Zarządu ma prawo 
zapoznania się z protokołem i wniesienia poprawek do swojej wypowiedzi. 

9. Każdy protokół musi być podpisany przez członków Zarządu. 

 
 

VIII. Tryb podejmowania uchwał 
 

§ 7 
 

1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu 
jawnym. 

2. W sprawach personalnych lub na formalny wniosek przegłosowany przez 
członków Zarządu, głosowanie może odbyć się w trybie tajnym. 

3. Uchwały Zarządu są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 
4. Opinie Zarządu wymienione w paragrafie 3 pkt 2 uzgadniane są w drodze 

głosowania i w trybie głosowania , jak przy podejmowaniu uchwał. 
5. Zarząd dokonuje wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego spośród 

członków Rady Pedagogicznej szkoły. 
6. Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa  1 rok i uczestniczy on    

w posiedzeniach Zarządu na prawach członka Zarządu. 
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IX. Prawa i obowiązki członków Zarządu 
 

§ 8 
 

1. Członkowie Zarządu mają prawo do: 
1) wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat 
2) głosowania na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych 
przez Zarząd 

2. Członkowie Zarządu mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w pracach 
Zarządu. 

 
 

X. Postanowienia końcowe 
 

§ 9 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 
 

Uchwalono 11.10.2021 r. na posiedzeniu Samorządu Uczniowskiego. 


