
Regulamin Samorządu Uczniowskiego

w Zespole Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach

Rataje, 2021



Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego 

w Ratajach. 

§ 2

Samorząd Uczniowski działający w szkole Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach zwany 

dalej SU, działa na podstawie Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

§ 1

Do głównych celów działalności SU należą:

a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych 

decyzji w sprawach szkoły;

b. przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii 

i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły;

c. zwiększenie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie 

własnych pomysłów dla wspólnego dobra

d. wspólnie z całą społecznością szkoły organizowanie i zachęcanie do działalności kulturalnej, 

oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole;

e. reprezentowanie działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi 

organami.

f. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem; 



Rozdział III: OPIEKUN SU

§ 1

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.

§ 2

Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU są równe, tajne, bezpośrednie,

powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.

§ 3

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:

a. wspieranie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych;

b. inspirowanie uczniów do działania;

c. pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną

Rozdział IV: ORGANY SU – KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA

§ 1

Do wybieralnych organów SU należą:

1. Trójki Klasowe

2. Rada Samorządu Uczniowskiego (zwana dale Radą SU)

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego (zwany dalej Zarządem lub Zarządem SU)

4. Opiekun Samorządu Uczniowskiego

§ 2

W skład Trójek Klasowych wchodzi:

a. Przewodniczący klasy

b. Wiceprzewodniczący



c. Skarbnik

Trójki Klasowe wybierane są w trybie przyjętym przez daną klasę.

Wybory Trójek Klasowych odbywają się w pierwszych dwóch tygodniach nauki, w danym roku 

szkolnym, podczas zajęć z Wychowawcą Klasy. 

Kadencja Trójki Klasowej trwa do końca danego roku szkolnego lub do momentu rezygnacji 

członka, wówczas przeprowadzane są ponowne wybory na to stanowisko.

§ 3

Trójki Klasowe czyli Przedstawiciele Samorządów Klasowych:

a. identyfikują potrzeby uczniów;

b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, 

naukowej w szkole;

c. informują uczniów o działalności Zarządu SU.

§ 4

Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole  nazywane jest 

Radą Trójek Klasowych i organizowane jest z udziałem Przewodniczącego oraz Opiekuna SU.

Pierwsze zebranie zwołuje Opiekun SU w pierwszym miesiącu nauki w danym roku szkolnym. 

Kolejne zebrania odbywają się w razie potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał. 

W zebraniu może uczestniczyć każdy uczeń szkoły jeśli wyrazi taką wolę.

§ 5

Rada Samorządu Uczniowskiego to gremium tworzone w drodze wyborów, określone dokładnie w 

Ordynacji Wyborczej. Kadencja trwa od dnia ogłoszenia wyborów do momentu rezygnacji lub 

zakończenia nauki w szkole. 

§ 6

Do kompetencji Rady SU należy: 

a. współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU;

b. zgłaszanie propozycji działań SU; 



c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU;

d. inicjowanie i akceptowanie zmian w Regulaminie SU;

§ 7

Zarząd SU składa się z:

1. Przewodniczącego SU;

2. Wiceprzewodniczącego SU; 

3. Skarbnika;

4. Administratorów Szkolnych Social Mediów.

§ 8

Do kompetencji Zarządu SU należy:

a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań

b. opracowanie rocznego planu działania SU

c. przedstawienie Dyrekcji wypracowanych celów i pomysłów na wspólne działania;

d. słuchanie społeczności szkolnej, identyfikacja potrzeb uczniów poprzez różne formy 

ankietowania, odpowiadanie na potrzeby uczniów;

e. zbieranie i archiwizowanie (w teczce / segregatorze) bieżącej dokumentacji SU przygotowanej 

przez protokolanta z podpisem Przewodniczącego / Przewodniczącej SU.

Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego SU lub na żądanie Dyrekcji szkoły 

lub Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu albo w razie takiej konieczności.

§ 9

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

a. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU;

b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrekcji;

c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów;

d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU;

e. włączenie uczniów w ogólno szkolne działania SU.



§ 10

Przewodniczący SU:

a. kieruje pracą Zarządu SU;

b. reprezentuje SU wobec Dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz innych 

organizacji;

c. przedstawia uczniom, Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców plan pracy Zarządu SU 

oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU;

d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych.

§ 11

Wiceprzewodniczący SU:

a. wspomaga Przewodniczącego SU w działaniach;

b. zastępuje Przewodniczącego w razie nieobecności;

§ 12

Skarbnik:

a. zobowiązany jest do prowadzenia tzw. „Księgowości Samorządu”;

Wpłata na SU poparta jest potwierdzeniem wpłaty podpisanym przez Skarbnika klasy, Skarbnika 

SU oraz Przewodniczącego SU.

§ 13

Administratorzy Social Media:

a. prowadzą szkolne social media;

b. obsługują skrzynkę mailową SU;

§ 14

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań członków Rady SU 

zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu, które zostaje zwołane w pierwszym miesiącu nauki w 

danym roku szkolnym przez Opiekuna SU. Podczas zebrania spośród Rady SU zostają wyłonieni 

kandydaci na Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Skarbnika oraz Administratora Social 



Mediów. W drodze głosowania tajnego, Radni SU podejmują decyzje większością głosów w 

obecności co najmniej połowy członków.

Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Mandat 

wygasa wraz z końcem kadencji.

§ 15

Decyzje Rady SU oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez Dyrekcję szkoły, gdy są sprzeczne z 

prawem lub Statutem szkoły. 

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA

§ 1

Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego stanowią: Trójki Klasowe, Zarząd SU 

oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego. Wybory do organów SU są równe, powszechne, 

bezpośrednie i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym.

§ 2

Wybory do organów SU odbywają się raz w roku szkolnym, nie później niż do 30 października 

bieżącego roku.

§ 3

Prawo do głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie 

i uczennice szkoły.

§ 4

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na stałego członka Rady Samorządu Uczniowskiego

– posiada każdy uczeń i uczennica klasy I bądź II technikum i I bądź II  klasy liceum niezależnie 

od profilu kształcenia, niezależnie od oceny z zachowania i opinii nauczyciela. 



§ 5 

Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Uczniowska Komisja Wyborcza 

oraz Przewodniczący SU.

a. Uczniowska Komisja Wyborcza składa się z min. 3 uczniów lub uczennic szkoły, którzy w 

danym roku szkolnym nie są kandydatami i członkami Zarządu SU. Członkowie Uczniowskiej 

Komisji Wyborczej powinni pochodzić z różnych klas. Wyłonieni zostają w drodze naboru.

Termin wyborów oraz skład Uczniowskiej Komisji Wyborczej ogłasza – w porozumieniu z 

opiekunem Samorządu Uczniowskiego i przedstawicielami klas – Przewodniczący SU.

b. Ogłoszenie składu Uczniowskiej Komisji Wyborczej i rozpoczęcie przez nią prac powinien 

nastąpić min. 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem wyborów.

c. Uczniowska Komisja Wyborcza przygotowuje listy wyborców, karty do głosowania, lokal 

wyborczy.

d. Uczniowska Komisja Wyborcza jest odpowiedzialna za sporządzenie protokołu z wyborów i 

ogłoszenie wyników.

e. Uczniowska Komisja Wyborcza jest odpowiedzialna za ewentualne przyjęcie i rozpatrzenie skarg

na przebieg wyborów. Skarga musi zostać złożona pisemnie do Komisji Wyborczej w terminie 

nieprzekraczalnym 2 dni od ogłoszenia wyników. Rozpatrzona zostanie w terminie 3 dni od daty 

wpłynięcia, odpowiedź udzielona zostanie pisemnie.

§ 6

Kandydat do Reprezentacji Samorządu Uczniowskiego zgłasza swoją kandydaturę do Uczniowskiej

Komisji Wyborczej, w terminie minimum 10 dni przed planowaną datą wyborów. Po uzyskaniu 

potwierdzenia swojej kandydatury przez UKW kandydat może rozpocząć kampanię wyborczą. 

a. Kandydat przedstawia swoją kandydaturę w formie krótkiego filmu, w którym przedstawia siebie

oraz swój program wyborczy.

b. Dopuszczalną formą przedstawienia swojej kandydatury jest wykonanie plakatu wyborczego.

§ 7 

Zasady zgłaszania kandydatur na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego są następujące:

a. Nauczyciele chętni do pełnienia funkcji Opiekuna Samorządu Uczniowskiego zgłaszają

swoją wolę do Uczniowskiej Komisji Wyborczej.



§ 8 

Zasady prowadzenia kampanii wyborczej są następujące:

a. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w okresie od zatwierdzenia swojej kandydatury przez 

Uczniowską Komisję Wyborczą do dnia przed wyborami.

b. Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zabronione.

c. Prowadząc kampanię wyborczą kandydaci nie mogą naruszać dobrego imienia innych osób ani 

wykorzystywać szkolnej infrastruktury bez zgody dyrekcji szkoły.

§ 9 

W dniach poprzedzających termin wyborów przeprowadzona zostaje Debata Wyborcza.

a. Podczas Debaty Kandydaci prezentują swoje programy wyborcze, odpowiadają na pytania 

Przewodniczącego SU oraz pytania uczniów. 

b. Za przygotowanie i poprowadzenie Debaty odpowiada Przewodniczący SU oraz Zarząd SU.

§ 10

Do zadań Przewodniczącego SU należy:

a. ogłoszenie terminu wyborów i zasad zgłaszania kandydatur – minimum 3 tygodnie 

przed terminem wyborów;

b. powołanie Komisji Wyborczej; 

c. przygotowanie Debaty Wyborczej; 

d. poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcenie do udziału w wyborach;

e. czuwanie nad przebiegiem Kampanii Wyborczej;

§ 11

Zasady przeprowadzenia Wyborów:

a. Wybory odbywają się w wyznaczonym dniu od drugiej godziny lekcyjnej;

b. Wybory odbywają się w specjalnie na ten cel wyznaczonym pomieszczeniu lub w holu głównym 

szkoły, umożliwiającym oddanie głosu w warunkach tajności;



c. W lokalu wyborczym przez cały okres trwania wyborów znajdują się: min. 2 członkowie 

Uczniowskiej Komisji Wyborczej, karty do głosowania, listy wyborców, zaplombowana urna z 

głosami;

d. Jeden wyborca głosuje poprzez postawienie jednego znaku X (dwóch krzyżujących się linii) w 

polu po lewej stronie nazwiska kandydata;

e. Za głos nieważny uznaje się ten, w którym na karcie znak „X” postawiono przy więcej niż 

jednym nazwisku kandydata;

§ 12

Liczenie głosów odbywa się według poniższej procedury:

a. Po zakończeniu głosowania członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej otwierają urnę z 

głosami i dokonują przeliczenia znajdujących się w niej kart do głosowania. 

b. Liczbę kart do głosowania porównuje się z liczbą podpisów złożonych na liście wyborców. Jeśli 

obie liczby zgadzają się, można przejść do liczenia głosów oddanych na poszczególnych 

kandydatów. 

c. Uznanie głosu za nieważny wymaga akceptacji wszystkich członków UKW obecnych przy 

liczeniu głosów.

d. Wyniki liczenia głosów Uczniowska Komisja Wyborcza spisuje w protokole zawierającym 

następujące informacje: liczba osób uprawnionych do głosowania:, liczba wydanych kart do 

głosowania:, liczba głosów ważnych:, liczba głosów nieważnych:, liczba głosów oddanych na 

poszczególnych kandydatów:,

e. Wyniki liczenia głosów wraz z informacją o tym, kto został członkiem Rady Samorządu 

Uczniowskiego i Opiekunem, Uczniowska Komisja Wyborcza publikuje na szkolnej tablicy 

ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły. 

Do Reprezentacji Samorządu Uczniowskiego wchodzi 6 uczniów z największą liczbą głosów.

§ 13

Mandat członka Rady SU wygasa w przypadku:

a. rezygnacji;

b. ukończenia nauki w szkole.



Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE – TECHNICZNE

§ 1

a. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów 

Klasowych, większością głosów za zmianą, w przeprowadzonym głosowaniu tajnym.

b. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.

c. Niniejszy Regulamin został uchwalony w dniu …………………. i wchodzi w życie w dniu 

………………….. .


