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§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego (SU) Branżowej Szkoły I stopnia Nr 8 w Puławach został 

opracowany w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r.  

2. Regulamin jest zgodny ze Statutem Szkoły. 

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego określa cele, zadania i kompetencje Samorządu   

Uczniowskiego jest kodeksem postępowania, stosowanych zasad i form działania     

Samorządu, dotyczącym całej społeczności uczniowskiej.  

 

§2 CELE DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Rozwijanie demokratycznych form współżycia społecznego. 

2. Kształtowanie umiejętności wzajemnego współdziałania uczniów, wspierania się,      

przyjmowania współodpowiedzialności za siebie i innych oraz bezinteresownej pracy dla 

innych ludzi. 

3. Pogłębianie umiejętności własnej samokontroli, samooceny i samodyscypliny. 

4. Kształtowanie umiejętności współpracy i właściwych relacji z Dyrekcją Szkoły, nauczycielami 

i innymi pracownikami szkoły. 

 

§3  OGÓLNE KOMPETENCJE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Prawo do opiniowania i wnoszenia propozycji zmian do Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły,        

Programu Profilaktyczno-Wychowawczego i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

2. Prawo do opiniowania uchwały Rady Pedagogicznej o skreśleniu ucznia z listy uczniów lub wniosku 

Dyrektora Szkoły do kuratora oświaty w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły. 

3. Prawo do przedstawienia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich 

sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia. 

4. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi        

wymaganiami. 

5. Prawo do uzyskania informacji dotyczącej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 

6. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej. 

7. Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu. 

8. Współpraca z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną w sprawach dotyczących praw i obowiązków 

ucznia. 

9. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych. 

10. Inspirowanie i współorganizowanie uczniów do działalności na rzecz klasy i szkoły. 

11. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne. 

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

rówieśniczym i rodzinnym. 

§4 STRUKTURA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I JEGO ORGANÓW 

1. Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem lub SU tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

2. Samorządy Klasowe tworzą uczniowie poszczególnych klas.  

3. Organami Samorządu są: 

a) Przewodniczący SU, 

b) Rada SU, w skład której wchodzą: 

- Przewodniczący SU, 
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- Zastępca Przewodniczącego SU, 

- Sekretarz, 

- Członkowie SU. 

c) Rady Samorządów Klasowych, w skład których wchodzą: 

- Przewodniczący Samorządu Klasowego, 

- Zastępca Przewodniczącego Samorządu Klasowego, 

- członkowie Samorządów Klasowych, powołani przez uczniów danej klasy. 

4. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

5. Każdy z członków Rady SU może pełnić tylko jedną funkcję. 

6. Członkowie Rady SU mogą zostać odwołani ze swojej funkcji na wniosek Samorządu      

Uczniowskiego lub Dyrektora Szkoły. 

7. Członkowie Samorządów Klasowych mogą zostać odwołani ze swojej funkcji na wniosek 

Samorządu Klasowego lub Wychowawcy klasy. 

8. Członkowie Rady SU i członkowie Rady Samorządów Klasowych mogą w uzasadnionych 

przypadkach podać się do dymisji. 

9. W szczególnych przypadkach, Rada SU może podjąć decyzję o obowiązku uczestniczenia 

w Zebraniu kilku reprezentantów Samorządów Klasowych.   

 

§5 KOMPETENCJE I ZADANIA ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Przewodniczący SU (a w uzasadnionych przypadkach jego Zastępca): 

a) reprezentuje Samorząd Uczniowski, 

b) zwołuje zebrania Rady SU co najmniej dwa razy w semestrze, 

c) zwołuje Zebrania Przewodniczących Samorządów Klasowych w zależności od potrzeb         

związanych z działalnością Samorządu,  

d) przewodniczy zebraniom Rady SU  

e) kieruje pracą Rady SU,     

f) przedstawia Dyrektorowi stanowisko uczniów w sprawach dotyczących naruszenia          

praw lub obowiązków ucznia. 

2. Rada SU:   

a) opracowuje program prac SU i odpowiada za przebieg jego realizacji,      

b) kieruje bieżącą działalnością Samorządu, 

c) reprezentuje Samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią, 

d) współpracuje z Przewodniczącymi Samorządów Klasowych,      

e) sporządza protokoły z zebrań Rady SU,      

f) wypracowuje wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw ucznia, 

g) co najmniej raz w roku składa sprawozdanie ze swojej działalności podczas Zebrania SU 

h) proponuje i opiniuje zmiany do Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły, Programu 

Profilaktyczno – Wychowawczego i WSO, 

i) opiniuje pracę nauczyciela, jeśli Dyrektor dokonujący oceny pracy nauczyciela o taką 

opinię się zwróci.   

3. Samorządy Klasowe: 

a) współpracują z Radą Samorządu Uczniowskiego, 

b) organizują działalność Samorządów Klasowych zgodnie z Regulaminem SU. 
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§6 KADENCJA WŁADZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa jeden rok szkolny. 

2. W wyborach do Samorządów Klasowych mogą kandydować te same osoby w każdym roku 

szkolnym. 

3. Członkami władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia Nr 8. 

W chwili odejścia ucznia ze szkoły, przestaje on być członkiem Samorządu.  

 

§7 OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Pełni rolę doradcy organów Samorządu. 

2. Służy swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. 

3. Współpracuje z Radą SU. 

4. Jest jedyną osobą uprawnioną do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych w związku 

z działalnością w Samorządzie. 

5. Ma prawo uczestniczyć w Zebraniu Rady SU. 

6. Ma prawo zwołać Zebranie Rady SU. 

7. Może reprezentować stanowisko Samorządu przed Dyrektorem oraz Radą Pedagogiczną. 

8. Dokonuje we współpracy z Radą SU ewaluacji pracy Samorządu. 

9. Może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji. 

 

§8 TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. W terminie do końca września każdego roku szkolnego odbywają się wybory do Samorządów 

Klasowych, których zasady (np.: sposób głosowania, liczebność członków Samorządu 

Klasowego) ustalają uczniowie danej klasy w porozumieniu z Wychowawcą. 

2. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady SU określa Ordynacja Wyborcza. 

 

§9 ZASADY WPROWADZANIA ISTOTNYCH ZMIAN DO REGULAMINU  SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO 

1. Uczniowie zatwierdzają Regulamin SU i mogą go znowelizować w ciągu roku szkolnego 

w wyniku ogólnoszkolnego referendum. 

2. Głosowanie w referendum odbywa się w poszczególnych oddziałach klasowych, przy 

frekwencji powyżej 50%. 

3. Nad przebiegiem referendum w poszczególnych klasach czuwają Przewodniczący     

Samorządów Klasowych, którzy sporządzają protokoły po referendum w swojej klasie. 

4. Zbiorcze wyniki zatwierdza Rada SU. 

5. Regulamin zostaje zmieniony, gdy za zmianą opowiedziało się więcej niż 50% głosujących. 

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Za zorganizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce odpowiadają Samorządy Klasowe. 

Uczeń mający kłopoty w nauce musi sam wykazać inicjatywę i chęć korzystania z udzielanej 

mu pomocy. 
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2. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności powyżej      

połowy osób uprawnionych do głosowania (50% + 1). Przez osoby uprawnione do głosowania 

rozumie się osoby, które nie są zawieszone w prawach ucznia. 

3. Sprawy wymagające opinii ogółu uczniów konsultowane są w trybie opisanym w §9 pkt.2-4. 

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest udostępniony wszystkim uczniom Szkoły 

w sekretariacie szkolnym. 

 


