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I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Samorząd Uczniowski jest organem Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych               

w Ostrowie Wielkopolskim. 

2. Działalność samorządu wspiera i nadzoruje opiekun (opiekunowie).  

§ 2 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

§ 3 

1. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego mogą wchodzić osoby mające zaufanie 

uczniów i nauczycieli, a także ocenę z zachowania co najmniej dobrą. 

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest wybierany corocznie w miesiącu wrześniu,  

w drodze demokratycznych wyborów. 

3. Dyrektor Szkoły po konsultacji z innymi nauczycielami zastrzega sobie prawo do 

niewyrażenia zgody na kandydowanie do Zarządu ucznia, który nie wywiązuje się ze 

swoich podstawowych obowiązków.   

 

II ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 1 

1. Organami SU są: 

• Zarząd Samorządu Uczniowskiego: 

 przewodniczący samorządu, 

 zastępca przewodniczącego, 

 skarbnik, 

 sekretarz, 

 dwóch opiekunów gabloty 

 pozostali uczniowie, którzy kandydowali w wyborach mogą wejść w skład 

Zarządu, jako członkowie Zarządu.   

• sekcje stałe i doraźne. 

§ 2 
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1. Samorząd może ze swojego składu wyłonić sekcję wolontariatu. 

§ 3 

 

1. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny. 

 

III KOMPETENCJE ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

 

§ 1 

1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

a. reprezentuje Samorząd Uczniowski, 

b. kieruje pracą Samorządu Uczniowski, 

c.  przewodniczy obradom Samorządu Uczniowskiego , 

d.  przydziela zadania poszczególnym sekcjom, 

e. organizuje współpracę Samorządu Uczniowskiego  ze społecznością uczniowską.   

§ 2 

1. Organy  Samorządu Uczniowskiego: 

a. podejmują uchwały dotyczące głównych kierunków działań Samorządu 

Uczniowskiego, 

b. ustalają i zatwierdzają plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok,  

c. realizują ustalone działania,  

d. nawiązują kontakt z samorządami innych szkół, 

e. współpracują z uczniami poszczególnych klas.  

§ 3 

1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego może przedstawiać Radzie Pedagogicznej                         

i Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,                                  

w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:  

a. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem                            

i stawianymi wymaganiami, 

b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania, 
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c. prawo do proponowania organizacji życia szkolnego, umożliwiającego 

zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością 

rozwijania zainteresowań uczniów, 

d. prawo do współtworzenia warunków umożliwiających uczniowi harmonijny 

rozwój na wszystkich płaszczyznach, 

e. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

f. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 

w porozumieniu z Dyrektorem,  

g. prawo od opiniowania wniosków o skreślenie ucznia z listy uczniów. 

2. Samorząd realizuje postanowienia młodzieży podjęte na zebraniach. 

 

§ 4 

 

1. Sekcja wolontariatu realizuje w szczególności następujące cele i założenia:  

a. rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby 

innych, 

b. zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu, 

c. przygotowywanie  do podejmowania pracy wolontariackiej, 

d. umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz 

niepełnosprawnych, chorych, samotnych, 

e. prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy, 

f. pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach, 

g. wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych, 

itp., 

h. ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w 

nim problemami takimi  jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel 

ludźmi, niewolnicza praca dzieci, itp., 

i. promowanie życia bez uzależnień. 

 

2. W skład sekcji wolontariatu mogą wchodzić członkowie Zarządu SU oraz uczniowie 

zainteresowani bezinteresownym działaniem na rzecz potrzebujących. 
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3. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, 

uczniowie, rodzice. 

4. Sekcja wolontariatu wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy, 

który jest elementem planu pracy SU.  

5. Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach 

podsumowujących. 

 

 

IV OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWKSIEGO  

 

§ 1 

1. Opiekun (opiekunowie) Samorządu Uczniowskiego jest wybierany spośród 

nauczycieli szkoły.  

2. Nauczycieli do pełnienia funkcji typuje Samorząd Uczniowski, przy czym 

zainteresowana osoba musi wyrazić zgodę na powyższe.  

3. Dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo na niewyrażenie zgody na kandydowanie 

nauczyciela do pełnienia funkcji opiekuna. 

4. Opiekun (opiekunowie) pełni swoją funkcję aż do ewentualnej rezygnacji/ 

odwołania. 

5. Rezygnacja/ odwołanie może nastąpić: 

a. na wniosek zainteresowanego opiekuna, 

b. na wniosek Samorządu Uczniowskiego,  

c. decyzją dyrektora szkoły, 

d. z przyczyn losowych. 

 

§ 2 

1. Zadania opiekuna Samorządu: 

a. czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego, 

b.  czuwa nad organizacją i prawidłowym przebiegiem wyborów, 

c.  pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobiega konfliktom 

między uczniami i nauczycielami. 
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V DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

 

§ 1 

1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego stanowi: 

a. Regulamin Samorządu Uczniowskiego, 

b. Protokolarz Samorządu Uczniowskiego, 

c. Zeszyt skarbnika, 

d. Roczny plan pracy Samorządu Uczniowskiego. 

 

VI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  

 

§ 1 

1. Samorząd Uczniowski w celu wspierania działalności statutowej szkoły oraz 

realizowania swoich zadań korzysta ze środków finansowych uzyskanych od Rady 

Rodziców (kwota przeliczana na jednego ucznia).  

2. Wszelkie środki uzyskane przez SU np.  

a. z kiermaszów,  

b. zbiórek,  

c. innych form, 

d. ewentualne dochody ze środków przekazanych przez sponsorów trafiają na 

konto Rady Rodziców i stamtąd być przeznaczone na działania SU. 

§ 2 

1. Samorząd Uczniowski rozlicza się z pozyskanych środków pieniężnych. 

2. Działalność finansową dokumentuje skarbnik pod opieką opiekuna/ opiekunów. 

 

 

VII ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

 

§ 1 

1. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok od momentu 

wybrania.  
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2. Tę samą funkcję pochodzącą z wyboru uczeń może pełnić nie dłużej niż przez trzy 

kadencje.  

3. Po upływie roku odchodzący Zarząd zobowiązany jest zorganizować nowe wybory.  

4. Zarząd Samorządu składa się z 6 uczniów, którzy pełnią funkcję:  

a. przewodniczącego,  

b. zastępcy przewodniczącego,  

c. skarbnika 

d. sekretarza 

e. dwóch opiekunów gabloty. 

Pozostali uczniowie, którzy kandydowali w wyborach wchodzą w skład Zarządu, 

jako członkowie Zarządu.   

5. Tryb przeprowadzania wyborów 

a. Głosowanie odbywa się w budynku szkoły we wrześniu, w dniu ustalonym przez 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego, w trakcie przerw międzylekcyjnych                          

w wyznaczonym pomieszczeniu. 

b. Komisja Wyborcza sporządza listę klas uprawnionych do głosowania – są to 

klasy, które mają planowe zajęcia lekcyjne w dniu wyborów. 

c. Na podstawie listy wyborców Komisja wydaje kartę do głosowania; każda osoba 

głosująca potwierdza swoją tożsamość legitymując się. Podpisem na liście 

potwierdza odbiór karty do głosowania. 

d. Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie do głosowania znaku „X”                  

w kratce przy nazwisku jednego kandydata. 

e. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna lub 

głos został oddany na więcej niż jednego kandydata. 

f. Karty wrzucane są do opieczętowanej urny w lokalu wyborczym. 

g. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów określa Regulamin głosowania,  

który jest corocznie aktualizowany. 

h. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przeprowadzenie wyborów                   

w dwóch kolejnych dniach zajęć lekcyjnych, bądź w przedterminie. Ostateczną 

decyzję podejmuje Zarząd Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu                          

z opiekunem/ opiekunami i Dyrektorem Szkoły.  

i. W przypadku wyborów przeprowadzonych w więcej niż jednym terminie, urnę 

każdorazowo należy zabezpieczyć. 
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6. Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły i nie 

sprawiający kłopotów wychowawczych (z zastrzeżeniem pkt I §2). 

7. Kandydaci, którzy uzyskali największą ilość ważnych włosów (6 kolejnych osób), 

wybierają spośród siebie w głosowaniu jawnym: przewodniczącego, zastępcę, 

skarbnika, sekretarza.   

8. W przypadku niekompetencji członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego 

pozostali członkowie Zarządu wraz z Opiekunem mają prawo odwołać go                     

z pełnionej funkcji. 

9. Niekompetencją jest m.in. niewypełnianie obowiązków i zadań wynikających                     

z pełnienia funkcji, działanie niezgodne z Regulaminem Samorządu 

Uczniowskiego, działanie na szkodę społeczności uczniowskiej, Samorządu 

Uczniowskiego i innych organów szkolnych, a także zachowanie niegodne 

ucznia. 

 

VIII Postanowienia końcowe 

 

§ 1 

1. Posiedzenia Samorządu Uczniowskiego zwołuje przewodniczący lub opiekun. 

Zebrania prowadzi zwołujący posiedzenie. 

 

§ 2 

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego może na wniosek uczniów zostać zmieniony. 

2. Zmiany w zapisie regulaminu, regulaminu wyborów, opinie, uchwały czy 

postanowienia Samorząd Uczniowski podejmuje w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów, przy udziale 50% + 1. 

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny dla wszystkich uczniów szkoły, 

do wglądu w bibliotece szkolnej.  

 

 

   

 

 

 


