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Regulamin Samorządu Uczniowskiego 
Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II 

 
ROZDZIAŁ I  

ZADANIA I KOMPETENCJE SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO 
 

§ 1. 
Samorząd uczniowski działa na podstawie art. 55 Ustawy o systemie oświaty  
z dnia 7 września 1991 roku (z późniejszymi zmianami) oraz statutu szkoły i niniejszego 
regulaminu. 

§ 2. 
Samorząd uczniowski  tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

 
§ 3. 

Rada samorządu uczniowskiego jest ciałem przedstawicielskim społeczności 
uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną 
i radą rodziców. 

§4. 
Zarząd i rada samorządu uczniowskiego reprezentują interesy wszystkich uczniów. 
Zasady pracy  samorządu uczniowskiego ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez 
radę samorządu uczniowskiego. 

§ 5. 
Do zadań samorządu należą wszystkie sprawy uczniów w szkole, zwłaszcza ich aktywność  
w formach zorganizowanych, a w  szczególności: 
1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków 

szkolnych i innych obowiązków zawartych w statucie szkoły, 
2. Przedstawianie dyrekcji szkoły opinii na temat funkcjonowania szkoły oraz projektów 

poprawy jej funkcjonowania, spełnianie wobec władz szkoły rzecznictwa interesów ogółu 
społeczności uczniowskiej, 

3. Współdziałanie z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną oraz radą rodziców w celu 
zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy 
młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, 

4. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania 
niezbędnych prac na rzecz szkoły, inspirowanie do udziału w pracy społecznej, 

5. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami       
      i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takich konfliktów zgłaszanie ich poprzez          

opiekuna samorządu dyrektorowi lub radzie pedagogicznej. 
 

§ 6. 
Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie dyrektorowi szkoły, radzie 
pedagogicznej oraz radzie rodziców we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności  
w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 
1.  Prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami      

i stawianymi wymaganiami, 
2.  Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
3.  Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspokajania własnych 
zainteresowań, 

4.  Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 
szkoły w porozumieniu z  dyrektorem, 

5.  Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 
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6.  Prawo do wydawania opinii w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów, 
7.  Przedstawiania opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela, 
8.  Współdziałania w sprawie przydzielania uczniom pomocy materialnej, 
9.  Zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród oraz prawo udzielania poręczeń za uczniów, 
10. Prowadzenia radiowęzła szkolnego na zasadach określonych w załączniku do regulaminu, 
11. Udziału przedstawicieli w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz rady rodziców 
     dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych. 
 

Rozdział II 
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 
§ 7. 

Organami Samorządu Uczniowskiego są: 
1. Samorząd klasowy w składzie: 

a) przewodniczący klasy, 
b) zastępca przewodniczącego, 
c) skarbnik, 

2. Rada samorządu uczniowskiego, którą tworzą wszyscy przewodniczący klas, 
3. Zarząd samorządu uczniowskiego w składzie: 

a) przewodniczący, który kieruje pracą zarządu i rady samorządu uczniowskiego, 
b) zastępca przewodniczącego, 
c) skarbnik – sekretarz. 

§ 8. 
Kompetencje organów samorządu uczniowskiego: 
1. Samorząd klasowy: 

a) reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z zarządem samorządu 
uczniowskiego, 

b) organizuje życie klasy w porozumieniu z wychowawcą klasy,  
c) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy, 
d) organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy. 

2. Rada samorządu uczniowskiego: 
a) może wprowadzać zmiany regulaminu samorządu uczniowskiego po zasięgnięciu 

opinii ogółu uczniów, 
b) ustala i zatwierdza plan pracy samorządu uczniowskiego na dany rok szkolny, 
c) wybiera  reprezentantów do Rady Miasta Zgierza, 
d) typuje kandydatów do pocztu sztandarowego, 
e) typuje kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów, 
f) współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców, 
g) na wniosek dyrektora opiniuje ocenę pracy nauczyciela. 

3. Zarząd samorządu uczniowskiego: 
a) kieruje pracą samorządu uczniowskiego, 
b) czuwa nad terminową realizacją planu pracy, 
c) pomaga w organizowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych, 
d) występuje z wnioskami do dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej i rady rodziców. 

 
Rozdział III 

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

§ 9. 
Samorząd klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów         
w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy. 
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§ 10. 

Bezpośrednio po wyborach samorząd klasowy wybiera spośród siebie osoby funkcyjne. 
 

§ 11. 
Przewodniczący poszczególnych klas tworzą radę samorządu uczniowskiego. 

 
§ 12. 

Kandydatów do zarządu samorządu uczniowskiego zgłaszają samorządy klasowe. 
 

§ 13. 
Tryb wyboru zarządu samorządu uczniowskiego: 
1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie w głosowaniu równym, tajnym                     

i powszechnym, 
2. Członkami zarządu zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów, 
3. W celu przeprowadzenia wyborów rada  powołuje 3-osobową komisję wyborczą,               

w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące, 
4. Nad przebiegiem wyborów czuwają opiekunowie samorządu uczniowskiego, 
5. Kadencja wszystkich organów samorządu uczniowskiego trwa 1 rok, 
6. Do dnia 20 września klasy zgłaszają na piśmie maksymalnie po 2 kandydatów do 

zarządu z ich krótką charakterystyką; kandydatury opiniuje wychowawca klasy, 
7. Od dnia 21 września trwa kampania wyborcza kandydatów do zarządu, która nie może 

zakłócać pracy szkoły, 
8. Wybory do zarządu samorządu uczniowskiego powinny odbyć się do 10 października 

każdego roku szkolnego, 
9. Nowy zarząd w ciągu 7 dni od dnia wyborów powinien się ukonstytuować, wybierając 

spośród siebie osoby funkcyjne. 
 

Rozdział IV 
TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 
§ 14. 

1. Rada samorządu uczniowskiego wyłania spośród nauczycieli kandydatów na 
opiekunów samorządu uczniowskiego. 

2. W glosowaniu tajnym rada samorządu uczniowskiego wybiera opiekunów spośród 
nauczycieli, którzy wyrazili zgodę na pełnienie tej funkcji. 

3. Kadencja opiekunów samorządu szkolnego trwa 2 lata.  
 

Rozdział V 
WYDAWANIE OPINII PRZEZ SAMORZ ĄD UCZNIOWSKI 

 
§ 15. 

Rada samorządu uczniowskiego przedstawia wymaganą opinię w terminie 14 dni od daty 
wpłynięcia wniosku. 


