
 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ  

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR I W OPOLU. 

Podstawa prawna :  

Art.85.1 Ustawy z dn.14.12.2016 - Prawo oświatowe (Dz.U.2017 poz.59) .    

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu, rozdział 3 

     Rozdział I 

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 

6 im. Powstańców Śląskich w Opolu i Publicznego Liceum 

Ogólnokształcącego Nr I im Mikołaja Kopernika w Opolu (szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu). 

  

     Rozdział II 

Zadania Samorządu Uczniowskiego 

  

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy 

  

a) współorganizowanie życia szkolnego; 

b) przedstawianie innym organom szkoły wniosków, opinii i potrzeb 

uczniów; 

c) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, podejmowania 

decyzji, uczenia tolerancji; 

d) w porozumieniu z dyrektorem organizowanie imprez o charakterze 

poważnym i rozrywkowym: 

e) zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, 

sportowej, naukowej w szkole oraz pomoc w organizowaniu tej 

działalności.  

  

Rozdział III 

  Organy Samorządu Uczniowskiego 

  

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

  

a) samorządy klasowe, w skład których, w przypadku każdej 

klasy, wchodzą: przewodniczący, zastępca, skarbnik; 
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Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim:  

- ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym 

- reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych 

- organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na 

rzecz klasy, szkoły, środowiska 

- współdziałanie z innymi organami szkoły 

 

b) Rada Samorządu Uczniowskiego, którą tworzą wszyscy 

przewodniczący samorządów klasowych; 

  

  

  

Do zadań Rady Samorządu należy: 

  

-   uchwalenie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego; 

- podejmowanie uchwał w ramach kompetencji Samorządu 

Uczniowskiego. 

  

c) Prezydium Samorządu Uczniowskiego wybierane spośród 

wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w  

wyborach poprzedzonych kampanią wyborczą kandydatów.  

  

Do zadań Prezydium Samorządu Uczniowskiego należy: 

 kierowanie pracą Samorządu Uczniowskiego 

 wykonywanie uchwał Rady Samorządu Uczniowskiego 

 wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

 rozwiązywanie spraw spornych dotyczących uczniów (w zakresie 

kompetencji Samorządu Uczniowskiego) 

 występowanie z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Rodziców i Rady 

Pedagogicznej w ramach swoich kompetencji. 

  

2. Opiekę nad pracą SU sprawuje nauczyciel – opiekun Samorządu 

Uczniowskiego. 
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3. Posiedzenia Prezydium Samorządu Uczniowskiego i Rady 

Samorządu Uczniowskiego są protokołowane. 

  
4. Miejscem przechowywania dokumentacji dotyczącej działalności 

Samorządu Uczniowskiego jest sekretariat szkoły.  

  

  

Rozdział IV 

  Wybory  do organów Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Wybory do organów samorządu uczniowskiego określa regulamin 

uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym                    

i powszechnym. 

2. Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa: 

  

3. W przypadku samorządów klasowych – jeden rok szkolny. 

 

4. W przypadku rady Samorządu Uczniowskiego - jeden rok szkolny. 

  

5. W przypadku prezydium Samorządu Uczniowskiego – od 

września jednego roku szkolnego do końca października roku 

następnego. 

  

 Członkowie samorządów klasowych wybierani są w wyborach 

bezpośrednich przeprowadzonych w poszczególnych klasach. 

  

 Odchodzące Prezydium zobowiązane jest rozpisać nowe wybory,  

      które odbywać się będą w ostatnim tygodniu października. 

  

 Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły i 

niesprawiający kłopotów wychowawczych oprócz klas programowo 

najwyższych. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego może 

zostać uczeń, którego średnia ocen wyniosła minimum 4,0. 
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 Wybory członków Prezydium Samorządu Uczniowskiego mają charakter 

powszechny (uprawniony do głosowania jest każdy uczeń Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr I), bezpośredni i tajny. 

  

 Kandydatury z poszczególnych klas powinny być zgłoszone na piśmie do 

Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w terminie do 14 dni 

przed ogłoszoną datą wyborów.  

  
  

 Kandydat dodatkowo wskazuje osoby do Prezydium samorządu 

Uczniowskiego. 

  

 Kampania wyborcza trwa od zamknięcia listy kandydatów do dnia 

poprzedzającego wybory, który jest dniem ciszy wyborczej. Podczas 

kampanii wyborczej obowiązują zasady „fair play”. 

  

 Wolno prowadzić kampanię na rzecz swojego kandydata, a nie 

przeciwko innemu. 

  

 W skład komisji wyborczej wchodzą: opiekun Samorządu Uczniowskiego 

i trzech przedstawicieli uczniów wybranych drogą losową.  

Losowanie przeprowadzają ustępujący członkowie Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego. W losowaniu biorą udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr I, nie będący na liście kandydatów do nowego 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego.  

  

 Każdy głosujący odbiera kartę do głosowania, a odbiór karty jest 

zaznaczony przez Komisję na liście uczniów danej klasy. 

  

 Wyborca powinien przed otrzymaniem karty do głosowania 

wylegitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość 

(legitymacja, dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). 
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 Oddany głos jest ważny jeśli wyborca zagłosował przez postawienie 

krzyżyka obok nazwiska jednego kandydata. 

  

 Jeżeli na karcie do głosowania wystąpią skreślenia lub jakiekolwiek inne 

zapiski lub poprawki, głos jest nieważny. 

  

 Po głosowaniu komisja wyborcza liczy głosy i ogłasza wyniki wyborów 

najpóźniej trzy dni od daty wyborów, wywieszając je na tablicy ogłoszeń i 

publikując informację na stronie internetowej  szkoły. 

 
 Uwagi dotyczące nieprawidłowości w czasie przebiegu wyborów mogą 

być składane do komisji wyborczej w terminie do jednego dnia od 

wyborów.  Po rozpatrzeniu uwag (nie póżniej niż 2 dni od zakończenia 

terminu przewidzianego na zgłaszanie uwag), komisja wyborcza na 

stronie internetowej szkoły opublikuje ostateczne ogłoszenie o wynikach 

wyborów. 

  

 Kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów, zostaje 

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego. 

  

 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego dobiera sobie dodatkowo 

współpracowników zgłoszonych w kampanii wyborczej zgodnie z 

zapisem Rozdz.IV, ust.7, tworząc Prezydium. 

  

Rozdział V 

     Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

  

1. Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego przeprowadzają uczniowie 

wchodzący w skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego, zgodnie z 

zapisem Rozdz. III, ust. 1c. 

  

2. Uczniowie zgłaszają 4 nazwiska nauczycieli kandydatów na opiekuna 

Samorządu Uczniowskiego. 
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3. W głosowaniu tajnym, na karcie do głosowania, uczniowie Prezydium 

Samorządu Uczniowskiego zaznaczają krzyżykiem jedno nazwisko 

kandydata. 

  

4. Wybory opiekuna następują bezpośrednio po wyborach do Prezydium 

Samorządu Uczniowskiego. 

  

5. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje nauczyciel, który 

otrzymał największą liczbę głosów. 

  

6. Opiekunem wspomagającym zostaje nauczyciel, który otrzymał drugą, 

największą liczbę głosów. 

  

7. Kadencja opiekuna i opiekuna wspomagającego Samorządu 

Uczniowskiego jest równa kadencji Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego.  

  

Rozdział VI 

 Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

  

Do zadań opiekuna Samorządu Uczniowskiego należy: 

  

  

  

a) czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego, 

doradzanie i wspomaganie inicjatywy uczniowskiej; 

b) Pośrednictwo w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach; 

c) Inicjowanie działań zgodnych z koncepcją pracy szkoły. 

  

Rozdział VII 

   Postanowienia końcowe 

  

1. Zmiany regulaminu Samorządu  Uczniowskiego można dokonać podczas 

wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Prezydium Samorządu 
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Uczniowskiego, opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Dyrekcji szkoły lub 

co najmniej połowy członków Prezydium Samorządu Uczniowskiego lub 

co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych.  

2. Uchwała o zmianie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego wchodzi w 

życie w dniu jej podjęcia. 

3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Rady Samorządów 

klasowych SU w dn. 11.10.2017 i wchodzi w życie z dn. 11.10.2017. 

  

(Uchwała – w załączeniu) 

  

Jednocześnie traci moc regulamin Samorządu Uczniowskiego z dnia 

23.10.2015 podpisany przez Annę Kowaluk. 

  
 


