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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

W ZESPOLE SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MEDIALNYCH  

IM. ZENONA KLEMENSIEWICZA W KRAKOWIE 

 

§ 1 

 

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem zespołu 

szkół. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie zespołu szkół. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin 

uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

 

                                                             § 2 

 

1. Organami samorządu uczniowskiego są: 

1) Zarząd Samorządu Uczniowskiego zwany dalej „zarządem”; 

2) Rady Oddziałowe. 

2. Liczebność organów samorządu uczniowskiego: 

1) zarząd: 7-9 osób; 

2) rady oddziałowe: 3 osoby. 

3. Kadencyjność organów samorządu uczniowskiego: 

1) zarząd: 2 lata; 

2) rady oddziałowe: 1 rok. 

 

§ 3 

 

1. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi 

zespołu szkół wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami  

i stawianymi wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej  

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem zespołu szkół; 

5) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu 

uczniowskiego; 

6) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej. 

2. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem zespołu szkół może podejmować działania  

z zakresu wolontariatu. 

3. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 
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4. Ponadto Samorząd Uczniowski: 

1) uchwala regulamin samorządu; 

2) opiniuje na wniosek dyrektora zespołu szkół ocenę pracy nauczyciela; 

3) sporządza wniosek o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów 

uczniom; 

4) opiniuje wniosek dyrektora zespołu szkół uchwały w sprawie skreślenia ucznia  

z listy uczniów zespołu szkół; 

5) opiniuje ustalenie w technikum przedmiotów realizowanych w zakresie 

rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty; 

6) wnioskuje o powołanie rady szkoły; 

7) wnioskuje o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na 

terenie szkoły jednolitego stroju; 

8) opiniuje wniosek dyrektora zespołu szkół o wprowadzenie obowiązku noszenia 

przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju; 

9) opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

 

§ 4 

 

1. Wybory do organów samorządu uczniowskiego odbywają się we wrześniu  

lub - w uzasadnionych przypadkach - w październiku danego roku szkolnego. 

2. Wybory rad klasowych odbywają się według trybu i warunków ustalonych przez 

wychowawcę i uczniów danego oddziału klasowego. 

3. Wybory zarządu samorządu uczniowskiego są powszechne, bezpośrednie, równe  

i tajne. 

4. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie zespołu szkół. 

5. Rady klasowe powołują do przeprowadzenia wyborów Komisję Wyborczą na 

zorganizowanym wspólnie zebraniu, która działa pod nadzorem opiekuna samorządu 

uczniowskiego. 

6. Komisja Wyborcza przygotowuje listy kandydatów, karty do głosowania i urnę 

wyborczą. 

7. Przed wyborami odbywa się kampania wyborcza (trwa dwa tygodnie), w której 

powinni wziąć udział wszyscy kandydaci. 

8. W skład Komisji Wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca do zarządu. 

9. Rady klasowe podają do wiadomości społeczności szkolnej ustalony termin i zasady 

przeprowadzenia wyborów zarządu. 

10. Wybory odbywają się w ciągu jednego dnia, a lista kandydatów na karcie do 

głosowania jest ułożona w kolejności alfabetycznej. 

11. Głos można oddać na jednego kandydata. Jeśli wskazano więcej niż jednego 

kandydata – głos uznaje się za nieważny. 

12. Po zakończeniu głosowania przystępuje się do liczenia głosów w obecności opiekuna 

samorządu uczniowskiego. 

13. Przewodniczącym zostaje ten kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. 

14. Członkami zarządu: wiceprzewodniczącym, sekretarzem oraz skarbnikiem zostają 

kandydaci z kolejno największą ilością głosów. 

15. Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów. 
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16. Karty do głosowania są przechowywane w zamkniętej kopercie przez opiekuna 

samorządu uczniowskiego do końca roku szkolnego, w którym odbyły się wybory. 

17. Na kopercie powinna być pieczątka zespołu szkół, data przeprowadzenia wyborów 

oraz skład Komisji Wyborczej. 

 

§ 5 

 

1. Przewodniczący zarządu organizuje prace zarządu, prowadzi posiedzenia i jest 

reprezentantem zarządu na zewnątrz. 

2. Wiceprzewodniczący przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego 

nieobecności. 

3. Sekretarz odpowiada za dokumentację zarządu. 

4. Skarbnik odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem zarządu. 

 

§ 6 

 

1. Posiedzenia zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące, zgodnie  

z harmonogramem pracy zarządu. 

2. Przewodniczący może zwoływać posiedzenia zarządu poza ustalonym 

harmonogramem, powiadamiając członków zarządu co najmniej 7 dni przed terminem 

spotkania. 

3. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie zarządu  

w trybie pilnym bez przestrzegania 7-dniowego terminu. 

4. Posiedzenia zarządu mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 

członków zarządu oraz na wniosek dyrektora zespołu szkół, rady pedagogicznej lub 

rady rodziców. 

5. W posiedzeniach zarządu może brać udział z głosem doradczym dyrektor zespołu 

szkół lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek 

zarządu. 

6. Posiedzenia zarządu są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków 

zarządu. 

7. Sekretarz prowadzi księgę protokołów posiedzeń zarządu.  

8. Do terminu następnego posiedzenia każdy z członków zarządu ma prawo zapoznania 

się z protokołem i wniesienia poprawek do swojej wypowiedzi. 

9. Każdy protokół musi być podpisany przez członków zarządu. 

 

§ 7 

 

1. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym. 

2. W sprawach personalnych lub na formalny wniosek przegłosowany przez członków 

zarządu, głosowanie może odbyć się w trybie tajnym. 

3. Uchwały zarządu są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 

4. Opinie zarządu wymienione w paragrafie 3 ust. 4 uzgadniane są w drodze głosowania  

i w trybie, jak przy podejmowaniu uchwał. 

5. Zarząd dokonuje wyboru opiekuna samorządu uczniowskiego spośród członków rady 

pedagogicznej szkoły. 

6. Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa 2 lata i uczestniczy  

on w posiedzeniach zarządu na prawach członka zarządu. 
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                                                             § 8 

 

1. Członkowie zarządu mają prawo do: 

1) wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat; 

2) głosowania na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez 

zarząd. 

2. Członkowie  zarządu  mają  obowiązek aktywnego uczestniczenia w pracach zarządu. 

 

§ 9 

 

1. Wycieczka dla najlepszych uczniów jest organizowana przez samorząd uczniowski  

w październiku – termin z uwagi na organizację pracy zespołu szkół może ulec 

przesunięciu. 

2. Rada rodziców na pisemny wniosek opiekuna oraz zarządu samorządu uczniowskiego 

finansuje lub współfinansuje wycieczkę dla najlepszych uczniów. 

3. Kandydatury uczniów przedstawiają wychowawcy klas II-IV technikum oraz klas  

II-III zasadniczej szkoły zawodowej (od roku szkolnego 2018/2019 klas II branżowej 

szkoły I stopnia). Z każdego oddziału klasowego w wycieczce może wziąć udział 

maksymalnie 2 uczniów. 

4. Kandydaci wskazani przez wychowawców oddziałów muszą spełniać co najmniej 

jeden  

z warunków: 

1) średnia ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych uzyskanych na koniec roku 

szkolnego powyżej 4,0; 

2) ocena  zachowania co najmniej bardzo dobra; 

3) udokumentowana przez wychowawcę praca społeczna na rzecz szkoły  

lub innych instytucji pożytku publicznego; 

4) laureat konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim; 

5) praca w samorządzie uczniowskim oceniona przez opiekuna jako 

systematyczna, rzetelna i efektywna; 

6) 100% frekwencja. 

5. Wyjazd uczniów wytypowanych przez wychowawcę oddziału nie jest obowiązkowy.  

6. Na udział w wycieczce muszą wyrazić zgodę rodzice ucznia niepełnoletniego. 

7. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania regulaminu wycieczek szkolnych 

obowiązujących w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie. 

 

§ 10 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

Kraków, dn. 16  listopada 2017r.                                               


