
REGULAMIN   SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO 

DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 

 IM. ARMII KRAJOWEJ W SZCZECINIE 

 
 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie. 

§ 2 

Samorząd Uczniowski, działający w szkole Zespołu Szkół nr 4, zwany dalej SU, działa na podst. art. 85 

ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., 

nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły ZS 4 oraz niniejszego Regulaminu. 

 

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI Samorządu Uczniowskiego 

§ 3 

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 pomy-

słów 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, 

naukowej w szkole, 

f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami. 

 

      Rozdział III: Opiekun  Samorządu Uczniowskiego 

§ 4 

Opiekę nad pracą Samorządu Uczniowskiego sprawuje Opiekun SU i jego zastępca. 

§ 5 

Opiekuna SU i zastępcę wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU i zastępcy  są równe, tajne, 

bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom. 

 



§ 6 

Opiekunowie  SU wspomagają  jego działalność poprzez: 

a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 

b. inspirowanie uczniów do działania, 

c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną. 

 

 

 

 

Rozdział IV: ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - KOMPETENCJE, ZADANIA, 

STRUKTURA. 
 

§ 7 

Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły. 

    

 § 8 

Władzami Samorządu Uczniowskiego są: 

a.na szczeblu klas - samorządy klasowe, 

b.na szczeblu szkoły – prezydium Samorządu Uczniowskiego. 

 

                                                                                    § 9 

 Prezydium składa się z następujących funkcji: 

a.przewodniczący samorządu, 

b.zastępca przewodniczącego, 

c.skarbnik, 

d.sekretarz, 

e.członkowie prezydium. 

 

                                                                                    § 10 

 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

 a.kieruje pracą  SU, 

 b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji, 

 c.zwołuje i przewodniczy zebraniom SU . 

§ 11 

 

  Do obowiązków członków Samorzadu Uczniowskiego należy: 

  a.uczestnictwo w pracach SU i realizacja celów SU, 



  b.stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji, 

  c.uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów, 

  d.troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, 

  e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania SU. 

 

 

§ 12 

Samorząd Uczniowski może przedstawiać radzie szkoły, 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, celem 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  wysił-

kiem   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 wła-

snymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 

f.prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

§ 13 

Kompetencje stanowiące Samorządu Uczniowskiego: 

a.uchwalanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego, 

b.przedstawienie sporządzonych przez Samorząd Uczniowski wniosków o przyznanie uczniom stypendium 

Prezesa Rady Ministrów. 

 

§ 14 

Kompetencje opiniodawcze Samorządu Uczniowskiego: 

a.opiniowanie programu wychowawczego szkoły, 

b.wnioskowanie o nadanie imienia szkole, 

c.opiniowanie wniosku dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej o skreślenie ucznia z listy uczniów, 

d.ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

§ 15 

Wszystkie decyzje Samorządu Uczniowskiego podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej 

połowy ich składu. 

§ 16 

Decyzje  Samorządu Uczniowskiego mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły, gdy są sprzeczne z prawem  

lub statutem szkoły. 



ROZDZIAŁ V: ORDYNACJA WYBORCZA 

§ 17 

Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego stanowią: Prezydium Samorządu Uczniowskiego oraz Opie-

kun Samorządu Uczniowskiego i jego zastepca. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są równe, 

powszechne, bezpośrednie i prowadzone w głosowaniu tajnym. 

§ 18 

 

Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku szkolnym, nie później niż do 30 

września. 

a.prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie  i uczennice szko-

ły, 

b.prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na: 

-stałego członka Samorządu Uczniowskiego posiada każdy uczeń i uczennica szkoły, 

-opiekuna Samorządu Uczniowskiego  posiada każdy członek rady pedagogicznej, 

c.członkowie Samorządu Uczniowskiego wybierani są przez ogół uczniów poprzez wyłanianie przedstawi-

cieli klas na zebraniach klasowych, 

d.wybory do władz samorządu poprzedza kampania wyborcza organizowana przez sztaby wyborcze po-

szczególnych kandydatów, 

e.wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu, 

 

f.przewodniczący i prezydium wybierane są przez członków Samorządu Uczniowskiego na pierwszym ze-

braniu Samorządu Uczniowskiego, 

 

g.kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa rok. 

§ 19 

 

 

Przewodniczący SU z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji. 

W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje 

zastępca przewodniczącego samorządu. 

§ 20 

 

Członka prezydium można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze 

udziału w pracach samorządu.Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wybo-

rach uzyskał kolejno największą liczbę głosów. 

 

                                                                                    § 21 

 

Opiekuna Samorządu Uczniowskiego i jego zastępcę wybierają wszyscy uczniowie szkoły. Kadencja opie-

kuna Samorządu Uczniowskiego i zastępcy trwa rok. 

 

 



§ 22 

 

Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.Do czasu wyboru nowego 

opiekuna jego obowiązki przejmuje zastępca . 

 

Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE 

§ 23 

1. Zmiany Regulaminu Samorządu Uczniowskiego można dokonać podczas wspólnych obrad prezydium 

Samorządu Uczniowskiego na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co naj-

mniej połowy członków SU. 

2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia. 

3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez predium   SU w dn. ………… i wchodzi w życie z dn. 

…………… . 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


