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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W KALISZU  

 
 Samorząd Uczniowski jest jednym z organów Szkoły, a podstawą jego działalności jest Ustawa o 

systemie oświaty, Statut Szkoły i zgodny z nim Regulamin Samorządu uchwalony przez ogół uczniów 

zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. 

Zadania Samorządu Uczniowskiego jest uczestniczenie w kształtowaniu postaw uczniów zgodnie z przyjętymi 

paktami międzynarodowymi, w poczuciu szacunku do dziedzictwa kulturowego miłości Ojczyzny. 

Samorząd Uczniowski winien kształtować indywidualną odpowiedzialność za losy jednostki i za środowisko, w 

którym funkcjonuje.  

 

§ 1  

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

2. Wszyscy Uczniowie uczestniczą w rozwiązaniu własnych problemów oraz spraw wychowawczych i 

opiekuńczych Szkoły. 

3. Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów wobec dyrekcji, wychowawców i pracowników 

Szkoły. 

4. Samorząd Uczniowski uczestniczy w rozwijaniu demokratycznych form współżycia, 

współodpowiedzialności za jednostkę i za grupę. 

5. Samorząd Uczniowski kształtuje umiejętności zespołowego działania, stwarza warunki do aktywności, 

samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.  

6. Samorząd Uczniowski powinien rozszerzać wiedzę i rozwijać umiejętności w racjonalnym korzystaniu 

z naturalnego środowiska człowieka.  

 

§ 2 

 

Samorząd reprezentuje interesy uczniów w zakresie:  

 

1. Oceniania, klasyfikowania i programowania 

2. Form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności  

3. Wnioskowania w zakresie takich praw uczniów, jak: 

a) Prawo do zapoznania się uczniów programem nauczania i jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami 

b) Prawo do organizacji prawa szkolnego  

c) Prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 

4. Występowanie z wnioskami o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

 

§ 3  

 

Zadania Samorządu Uczniowskiego: 

 

1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do wzorowego wypełnienia obowiązków szkolnych 

wynikających ze Statutu Szkoły. 

2. Wobec Dyrekcji i wychowawców wypełnianie roli rzecznictwa interesów ogółu uczniów oraz 

przedkładanie opinii i określenie potrzeb niezbędnych dla rozwoju intelektualnego i osobowościowego 

uczniów.  

3. Organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz Szkoły i klasy. 

4. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce. 

5. Dbanie o dobre imię i honor Szkoły, nauczycieli i ucznia. 

6. Kultywowanie i wzbogacenie tradycji Szkoły.  



7. Informowanie uczniów o swojej działalności i składanie sprawozdań samorządom klasowym. 

8. Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturowych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych 

9. Zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami poprzez Rzecznika praw ucznia i Dyrekcję 

Szkoły. 

10. Przyjęcie współodpowiedzialności za majątek Szkoły i dokumentację pedagogiczną. 

11. Koordynowanie działalności wszystkich organizacji młodzieżowych działających na terenie Szkoły.  

12. Proponowanie i wybieranie nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu Uczniowskiego i 

Rzecznika praw ucznia. 

13. Opiniowanie pracy nauczyciela przed ustaleniem oceny jego pracy przez Dyrektora Szkoły. 

 

§ 4  

 

1. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny, jest on wybierany w następującym trybie: 

a) We wrześniu każdego roku szkolnego uczniowie każdej klasy wybierają 3-osobowy klasowy 

samorząd uczniowski 

b) Zebranie klasowych samorządów uczniowskich wybiera Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

składającego się z przewodniczącego, zastępcy i skarbnika 

2. Dopuszcza się możliwość przedłużenia kadencji Prezydium Samorządu Uczniowskiego o kolejny rok 

do końca nauki w szkole, na wniosek ustępującego Prezydium. 

 

§ 5 

 

1. Pracą Samorządu Uczniowskiego kieruje Prezydium, które: 

a) Opracowuje roczny plan pracy Samorządu i czuwa nad jego realizacją 

b) Bezpośrednio współpracuje z opiekunem Samorządu  

c) Reprezentuje Samorząd w kontaktach z Dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną oraz organizacjami 

działającymi na terenie Szkoły. 

d) Opracowuje sprawozdania z pracy Samorządu i składa je za pośrednictwem swego opiekuna 

Radzie Pedagogicznej na jej plenarnym posiedzeniu. 

 

2. Regulamin Samorządu, ewentualne w nim zmiany, roczny plan pracy oraz istotne dla społeczności 

uczniowskiej decyzji Samorządu uchwalone są zwykłą większością głosów przy istniejącym quorum. 

3. Prawo zgłaszania kandydatów do organów Samorządu Uczniowskiego mają wszyscy uczniowie. 

 

  § 6  

 

1. Samorządy / klasowy i szkolny / mogą posiadać właśnie fundusze pochodzące z: 

a) Dobrowolnych składek 

b) Ze świadczenia odpłatnej działalności  

c) Darowizny osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, jak również od 

Rady Rodziców 

d) Innych źródeł  

 

2. Dysponentami środków finansowych samorządu Uczniowskiego jest Opiekun Samorządu i jego 

skarbnik 

3. Sprawozdanie z działalności finansowej za rok ubiegły Samorządowi Uczniowskiemu przedstawia jego 

Opiekun wraz ze skarbnikiem w miesiącu wrześniu nowego roku szkolnego. 

 

§ 7  

 

1. Samorząd Uczniowski współuczestniczy w: 

a) Organizowaniu uroczystości szkolnych i apeli 

b) Przeprowadzeniu zbiórek środków finansowych lub rzeczowych na cele społeczne  

2. Samorząd Uczniowski ma prawo współuczestnictwa w posiedzeniu Rady Pedagogicznej poprzez 

swoich przedstawicieli. 

Art. 8  

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego został uchwalony w dniu 20.09.2007r. i zatwierdzony przez Radę 

Pedagogiczną w dniu 25.09.2007r. 

 


