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REGULAMIN SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO 
ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH 

IM. J. KUSOCI ŃSKIEGO 
W ZABRZU 

 
Regulamin zawiera: 

I. Postanowienia ogólne 
II.  Organy Samorządu Uczniowskiego 
III.  Tryb przeprowadzania wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego  

i jego Zastępcy 
IV.  Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego 
V. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 
VI.  Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego 
 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

Art.1. 
W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem” 
 

Art.2. 
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

 
Art.3. 

Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin, uchwalony przez 
ogół uczniów w głosowaniu równym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi 
reprezentantami ogółu uczniów. 

 
Art.4. 

Regulamin samorządu nie moŜe być sprzeczny ze statutem szkoły. 
 
Art.5. 

Samorząd moŜe przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi 
szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie zaś dotyczących 
takich praw uczniów, jak: 

− prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami  
i stawianymi wymaganiami, 

− prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
− prawo do rozwijania własnych zainteresowań, 
− prawo do wydawania i redagowania gazety szkolnej, 
− prawo do wyboru nauczyciela, będącego opiekunem samorządu. 
 
 

II.  ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

Art.6. 
Organami samorządu są: 

− Wszyscy uczniowie szkoły (walne zebranie), 
− Przewodniczący SU, 
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Art.7. 
Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok. 
  

Art.8. 
Walne Zebranie uczniów: 
§ 1. Prawo do udziału w walnym zebraniu mają wszyscy uczniowie. 
§ 2. Walne zebranie zwoływane jest na wiosek: 

− co najmniej 1/5 uczniów szkoły, 
− przewodniczącego samorządu, 
− rady samorządu, 
− dyrektora szkoły. 
Podejmuje ono decyzje w formie opinii i wniosków. Decyzje zapadają zwykłą 
większością głosów. 

§ 3. Do kompetencji Walnego Zebrania naleŜy: 
− przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Samorządu Uczniowskiego  

i wyraŜanie swojej opinii o pracy samorządu, 
− prawo odwołania organów samorządu lub poszczególnych osób, jeŜeli nie 

wykonują powierzonych zadań, 
− wybór nauczyciela, będącego opiekunem samorządu, 
− uchwalanie regulaminu samorządu. 

 
Art. 9. 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 
− reprezentuje samorząd wobec rady szkoły, rady pedagogicznej i rady rodziców, 
− kieruje pracą samorządu, 
− organizuje współdziałanie samorządów klasowych i organizacji działających  

w szkole, 
− przewodniczy walnemu zebraniu uczniów, 
 

 
Art. 10 

Do zadań Samorządu Uczniowskiego naleŜy: 
− współdziałanie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w zakresie 

zainteresowań kaŜdej, 
− rozstrzyganie sporów między uczniami; 
− organizowanie szkolnych imprez. 
 
 
III.  TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW PRZEWODNICZ ĄCEGO, 

ZASTĘPCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. 
 

Art.11. 
§ 1. Czynne prawo wyborcze mają uczniowie naleŜący do samorządów klasowych; 
§ 2. Wybory odbywają się co rok w drugim tygodniu września. 
 

Art.12. 
Wybory przeprowadza komisja wyborcza, składająca się osób, które naleŜą do 
samorządów klasowych. Tok wyborów: 
1. przyjęcie kandydatów, 
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2. przygotowanie wyborów, 
3. przeprowadzenie wyborów, 
4. ogłoszenie wyniku wyborów. 
 
 

Art. 13. 
Wyboru przewodniczącego i zastępcy samorządu dokonuje się w głosowaniu jawnym  

w następujący sposób: 
1. kampania wyborcza poprzez plakatowanie trwa 2 tygodnie przed wyborami, 
2. głosujący oddaje głos tylko na jednego kandydata, 
3. przewodniczącym samorządu zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów, 

a jego zastępcą osoba, która była na drugim miejscu. 
 
 

IV.  DZIAŁALNO ŚĆ GOSPODARCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
UCZNIOWSKIEGO 

Art. 14. 
Dochody samorządu uzyskiwane są: 
1. Z imprez organizowanych przez samorząd: 
− bilety wstępu na dyskotekę, 
− sprzedaŜ „Walentynkowych” serduszek, 
− sprzedaŜ wróŜb z okazji Andrzejek, 
− loteria fantowa i inne, 
2. Ze środków przekazanych przez sponsorów. 
 

V. DOKUMENTACJA SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO 
Art.15. 

W skład dokumentacji wchodzi: 
1. Regulamin samorządu. 
2. Zeszyt protokołów. 
3. Rozliczenia finansowe. 

 
VI. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 
Art. 16. 
Do zadań opiekuna samorządu naleŜy: 

1. Czuwanie nad całokształtem prac samorządu. 
2. Prowadzenie dokumentacji rozliczeń finansowych. 
3. Pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami. 
4. Zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami. 
 
 
 
 

 
 
 


