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Rozdział I. 

Postanowienia ogólne. 

 
 

 

1. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr1 im. Gen. Josē de San Martin w Sierpcu zwany 

dalej Samorządem działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia  

7 września 1991r. 

2.  Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Jest organizacją niezależną 

od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. 

3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.  

4. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie  

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak:  

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  

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 redagowania i wydawania gazety szkolnej;  

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej  

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z dyrektorem.  
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Rozdział II. 

Władze Samorządu. 
1. Władzami Samorządu są:  

1) Zarząd; 

2) Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych.  

3) Rada Wolontariatu 

2. Zarząd 

1) Zarząd kieruje bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego. 

2) Zarząd składa się z wybranych w demokratycznych wyborach przedstawicieli 

wszystkich uczniów szkoły: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, 

Skarbnika, oraz przynajmniej 3 członków. 

3) Powołanie Zarządu odbywa się na drodze wyborów tajnych i powszechnych, w 

których uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły.  

4) Do kompetencji Zarządu należy:  

a)  kierowanie bieżącą pracą Samorządu, 

b)  reprezentowanie Samorządu, 

c) przedstawianie Radzie sprawozdań z pracy Zarządu, 

d) prowadzenie dokumentacji pracy Samorządu, 

e) prowadzenie gospodarki finansowej, 

f) koordynowanie działań – czyli jak najlepsze wykorzystanie pomysłów  

i możliwości uczniów, 

g) reprezentowanie interesów uczniów przed dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców, 

h)  informowanie uczniów o swojej bieżącej działalności, 

i) nawiązywanie współpracy z samorządami klasowymi oraz przedstawicielami 

innych grup, kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń działających w szkole  

i poza nią, a także z dyrekcją i nauczycielami, 

j) inicjowanie działań rozwijających pasje i zainteresowania uczniów oraz 

wykorzystujące ich potencjał twórczy, umiejętności i talenty, 

k) zapewnianie ciągłość trwania pracy Samorządu, dbanie o odpowiednie 

przeszkolenie i przygotowanie do pracy swoich następców.  

5) Przewodniczący  

a) kieruje pracą Zarządu SU,  

b) dba o zapewnienie uczniom możliwości działania i realizowania własnych potrzeb 

i zainteresowań,  

c) reprezentuje SU przed dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz 

na zewnątrz szkoły, 

d) zwołuje i przewodniczy spotkaniom Zarządu SU z radą samorządów klasowych 

oraz z przedstawicielami innych grup, kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń 

działających w szkole. 

6) Wiceprzewodniczący  

a)  zastępuje przewodniczącego w czasie nieobecności, 

b)  pomaga przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków, przejmując 

odpowiedzialność za wykonywanie części zadań,  

c) może pełnić funkcję rzecznika prasowego Zarządu: informować innych uczniów  

o działaniach Zarządu i ustaleniach podjętych na spotkaniach,  

d) przed spotkaniami gromadzi wnioski i pomysły od wszystkich uczestników,  

e) może pełnić funkcję przewodniczącego rady samorządów klasowych .  
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7)  Skarbnik  

a) nadzoruje wydawanie środków finansowych SU (zbiera paragony i faktury, które 

przekazuje radzie rodziców lub dyrekcji – zależnie od ustaleń z opiekunem), 

b) przedstawia roczne sprawozdanie finansowe dyrekcji, zarządowi SU oraz radzie 

samorządów klasowych.  

8) Sekretarz  

a) sporządza protokoły z posiedzeń Zarządu,  

b) opisuje wydarzenia z życia szkoły organizowane przez Samorząd Uczniowski.  

9) Stali członkowie zarządu  

a) kierują pracą sekcji/komisji, 

b)  dbają o angażowanie w działania SU jak największej liczby uczniów,  

c) uczestniczą aktywnie w pracach i zebraniach Zarządu SU, rady samorządów 

klasowych oraz przedstawicieli innych grup, kół zainteresowań, klubów, 

stowarzyszeń, działających w szkole, 

d) współtworzą programy pracy sekcji, inicjują działania prowadzone w ich ramach. 

10)   W czasie trwania nauki w szkole zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz 

na 2 miesiące lub częściej w razie potrzeby. Zebrania Zarządu zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub inny członek Zarządu przez niego 

upoważniony. 

11)   Zarząd na pierwszym posiedzeniu uchwala podział obowiązków członków Zarządu, 

który przedstawia do wiadomości Radzie.  

12)   Zarząd prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń, dokumentację 

finansową oraz dokumentację przedstawiającą pracę Samorządu Uczniowskiego.  

 

3. Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych  

1) Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych składa się z przedstawicieli 

wszystkich klas. 

2) Do kompetencji Rady należy:  

a) uchwalanie regulaminu Samorządu i innych regulaminów wewnętrznych oraz 

dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek, 

b) uchwalanie budżetu, 

c) wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 

d)  powoływanie spośród członków Rady komisji oraz mianowanie ich 

przewodniczących, 

e)  podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu.  

3) W zebraniach Rady mają prawo uczestniczyć, przedstawiciele Zarządu oraz Opiekun 

Samorządu.  

4) Zebrania Rady odbywają się na początku roku szkolnego (do 15 października)  

lub w razie konieczności częściej. Zebranie Rady zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący SU lub osoba przez niego upoważniona. 

5) Rada prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń. 

 

4. Rada Wolontariatu 

1) Podejmowanie działań w zakresie wolontariatu uczniowskiego, ich organizację 

 i realizację w szkole, prowadzi Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

2) Samorząd Uczniowski ze swojego składu wyłania Radę Wolontariatu. 

3)  Rada Wolontariatu pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, 

opiniuje oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym  

i społeczności lokalnej. 
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4) Wolontariusze podlegają zrzeszeniu w Szkolnym Klubie Wolontariusza, nad którym 

opiekę sprawuje nauczyciel szkoły – koordynator powołany przez dyrektora szkoły. 

5)  Szczegółowe zasady działania Szkolnego Klubu Wolontariusza określa regulamin 

Klubu, opracowany przez nauczyciela będącego opiekunem Szkolnego Klubu 

Wolontariusza w uzgodnieniu z dyrektorem oraz Radą Wolontariatu i Radą 

Rodziców. 

6) Rada Wolontariatu jest grupą uczniów działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie 

osoby wyrażające chęć pomocy innym. 

7) Kadencja Rady Wolontariatu trwa jeden rok.  

8) Zadania koordynatora:  

a) Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów – wolontariuszy. 

b) Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi 

wolontaryjnego wsparcia. 

c) Ustalanie terminów spotkań Rady Wolontariatu.  

d) Reprezentowanie wolontariuszy.  

e) Przyjmowanie i odwoływanie członków Rady Wolontariatu.  

f) Kontakt z Dyrekcją Szkoły.  

g) Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań. 

9) Celem Rady Wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy 

wrażliwości i empatii na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości  

i bezinteresowności. 

10) Celem Rady jest także włączanie uczniów w działalność wolontaryjną na rzecz 

potrzebujących poprzez działalność Szkolnego Koła Wolontariatu. 

11) Rada Wolontariatu wspiera inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego  

i lokalnego. 

12) Rada raz w roku organizuje spotkanie podsumowująco-nagradzające. 

 

5. Członkowie Rady, Zarządu mają obowiązek aktywnego udziału w pracach Samorządu. 

6. Władze Samorządu są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach  

i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz udziałem w Samorządzie. 

7. Władze Samorządu zobowiązane są do obrony praw i godności poszczególnych uczniów 

i ich grup, a także, na życzenie ucznia, klasy lub grupy uczniów, do reprezentowania ich 

wobec Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicznej.  

 

 

 

Rozdział III. 

Kadencja władz, wybory, vakaty. 
 

1. Kadencja wszystkich władz Samorządu trwa rok, dwa lub trzy lata (w zależności  

od pozostałego czasu trwania nauki przewodniczącego). 

2. Członkami władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie szkoły. W chwili odejścia 

ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz. 

3. Wybory do władz Samorządu odbywają się tajnie i przy nieograniczonej liczbie 

kandydatów.  

4. W ciągu miesiąca przed wyborami uczniowie szkoły mogą zgłaszać kandydatury  

na Przewodniczącego Samorządu. Zgłoszenie musi zawierać nazwiska kandydatów oraz 

ich pisemną zgodę. Do Zarządu nie mogą kandydować uczniowie kończący naukę  

w szkole. 
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5. Wybory organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza powoływana przez Radę 

Przedstawicieli Klasowych.  

6. Zarząd zostaje wybrany z pośród pozostałych kandydatów wystawionych w wyborach do 

SU, a także osób, które zgłosiły chęć dołączenia do niej.  

7. Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się w marcu lub kwietniu, w roku 

kiedy aktualny przewodniczący kończy swoją edukację w ZS nr 1.  

8. Nie później niż do końca miesiąca poprzedzającego wybory Komisja Wyborcza 

informuje uczniów o zasadach przeprowadzenia wyborów. 

9. Kandydaci mają dwa tygodnie na przedstawienie społeczności uczniowskiej swojego 

programu i przeprowadzenie kampanii wyborczej.  

10. Wybory są tajne, uczestniczą w nich wszyscy uczniowie szkoły. W czasie wyborów 

uczniowie wybierają przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.  

 

 

 

 

 

Rozdział IV. 

Opiekun Samorządu. 
 

1. Samorząd Uczniowski reprezentujący ogół uczniów szkoły wybiera nauczyciela 

pełniącego rolę Opiekuna Samorządu, lub wyraża akceptację kandydata zgłoszonego 

przez Dyrektora. 

2. Opiekun Samorządu jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy 

Samorządu. 

3. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu. 

4. Kandydatów na funkcje Opiekuna Samorządu zgłaszają uczniowie szkoły lub dyrekcja. 

5. Wybory Opiekuna potwierdza Rada Pedagogiczna.  

 

 

 

 

 

Rozdział V. 

Komisje i sekcje. 
 

1. Dla realizacji swoich zadań, Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych może 

powoływać komisje a Zarząd sekcje. 

2. Powoływane Komisje/Sekcje mogą mieć charakter stały ( pracują przez cały rok) lub 

nadzwyczajny (doraźny).  

3. Przy powoływaniu Komisji/ Sekcji organ powołujący musi określić: nazwę Komisji/ 

Sekcji; zakres działalności i kompetencje; okres jej istnienia; przewodniczącego 

odpowiedzialnego przed Radą / Zarządem za jej pracę; skład osobowy.  

4. Komisje są powoływane spośród członków Rady. Członkiem Sekcji może zostać każdy 

uczeń szkoły. 

5. Informacja o powoływaniu Komisji/Sekcji, jej zakresie działania, czasie istnienia oraz 

składzie (lub otwartym charakterze) musi być wywieszona w gablocie Samorządu w 

terminie 2 tygodni od daty powołania. 
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Rozdział VI. 

Postanowienia końcowe, zmiana regulaminu. 

 

 
1. O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą 

większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania. 

2. Regulamin jest udostępniony wszystkim uczniom szkoły (dostępny w siedzibie SU, 

bibliotece szkolnej, zamieszczony na stronie WWW szkoły). 

3. Wnioski dotyczące poprawek do regulaminu SU mogą być zgłaszane przez Zarząd  

lub 3 członków Rady.  

4. Zgłoszone poprawki są głosowane na specjalnie zwołanym posiedzeniu Rady. O treści 

zgłoszonych poprawek wszyscy członkowie Rady muszą być poinformowani na piśmie 

dwa tygodnie przed tym posiedzeniem. Ponadto treść tych poprawek musi być 

udostępniona w siedzibie samorządu.  

5. Zmiany w regulaminie SU są uchwalane większością 2/3 głosów ogółu uczniów. 
 


