
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Zespołu Szkół Leśnych 

w Lesku 

 

 

 Podstawę prawną Regulaminu Samorządu Uczniowskiego stanowi artykuł 55 ust.3 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 

roku (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz Statut Zespołu Szkół Leśnych w Lesku. 

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:  

 

Przewodniczący SU: Przemysław A. J. Jankowski 

Zastępca Przewodniczącego: Paweł Gilewski 

Sekretarz: Weronika Wach 

Skarbnik: Mateusz Drzymała 

 

Opiekun SU: Justyna Grela  

 

Uchwałą Rady Samorządu Uczniowskiego Regulamin Samorządu Uczniowskiego wchodzi w życie z dniem ………………………… 
 

 

Rozdział I: Organy Samorządu Uczniowskiego i ich kompetencje: 

 

§ 1 

 

1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1) Samorządy Klasowe 

2) Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

3) Rada Samorządu Uczniowskiego 

3. Członkowie Samorządów Klasowych oraz Zarządu Samorządu Uczniowskiego stanowią Radę Samorządu Uczniowskiego. 

4. Samorządy Klasowe, Zarząd Samorządu Uczniowskiego i Rada Samorządu Uczniowskiego działają zgodnie ze swoimi uprawnieniami  i 

kompetencjami określonymi w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego. 

5. Członkowie wyżej wymienionych organów mają obowiązek aktywnego udziału w pracach Samorządu Uczniowskiego oraz uczestnictwa w 

zebraniach organów władz. 

 

§ 2 

 

1. Samorząd Klasowy sprawuje władzę na szczeblu klasy. 

2. Samorząd Klasowy składa się z: 

1) przewodniczącego, 

2) wiceprzewodniczącego, 

3) sekretarza, 

4) skarbnika, 

3. Do zadań Samorządu Klasowego należy: 

      1) reprezentowanie klasy wobec Nauczycieli i Dyrekcji Szkoły, 

      2) reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych, 

      3) inicjowanie i organizowanie życia klasy, 

      4) obrona interesów uczniów na szczeblu klasowym, 

      5) udział w zebraniach Rady Samorządu Uczniowskiego oraz w pracach podejmowanych     

          przez Samorząd Uczniowski, 

      6) informowanie klasy o postanowieniach Rady Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

§ 3 

 

1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

1) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

2) wiceprzewodniczący, 

3) sekretarz, 

4) skarbnik, 

5) szefowie sekcji Samorządu Uczniowskiego. 

 

2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

      1) koordynuje pracę Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Samorządu    

         Uczniowskiego, 

      2) ustala podział obowiązków wśród członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego, 

      4) stoi na straży Tradycji ZSL w Lesku, 

      5) uzgadnia z Opiekunem Samorządu Uczniowskiego terminy zebrań i informuje go              

         o pracach Samorządu, 

      6) współpracuje z dyrekcją Szkoły, Nauczycielami i innymi Pracownikami Szkoły, 

 7) planuje i prowadzi zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego, zgodnie z  „Regulaminem Spotkań Rady Samorządu Uczniowskiego”, 

       9)  podpisuje dokumenty w imieniu Samorządu Uczniowskiego, 

 10) szkoli swoich następców, 

 11) na ostatnim Spotkaniu w semestrze przedstawia Radzie Samorządu Uczniowskiego sprawozdanie z działalności semestralnej, 
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     12) raz w roku przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z działalności Samorządu  

         Uczniowskiego. 

 

3. Wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

      1) koordynuje pracę Rady Samorządu Uczniowskiego i Samorządów Klasowych, 

      2) wspiera i koordynuje pracę sekcji Samorządu Uczniowskiego, 

      3) w razie potrzeby przejmuje obowiązki i kompetencje Przewodniczącego Samorządu             

          Uczniowskiego. 

 

4. Sekretarz: 

      1) prowadzi dokumentację pracy Samorządu Uczniowskiego, 

      2) prowadzi zeszyt protokołów z zebrań Samorządu Uczniowskiego. 

 

5. Skarbnik: 

      1) prowadzi dokumentację finansową Samorządu Uczniowskiego, 

      2) zarządza środkami finansowymi Samorządu Uczniowskiego. 

 

6. Szefowie sekcji Samorządu Uczniowskiego: 

      1) realizują zadania zgodnie z założeniami i celami sekcji, 

      2) ustalają podział obowiązków wśród członków sekcji. 

 

7. Do zadań Zarządu Samorządu Uczniowskiego należy: 

      1) opracowanie rocznego Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego i omówienie jego  

          założeń z Radą Samorządu Uczniowskiego, 

      2) realizacja zadań zawartych w rocznym Planie Pracy, 

      3) reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego wobec Nauczycieli i Dyrekcji, 

      4) godne reprezentowanie Szkoły poza jej środowiskiem, 

      5) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrekcji Szkoły      

          inicjatyw, wniosków i opinii wypracowanych przez Radę Samorządu Uczniowskiego       

          w sprawach dotyczących Szkoły, 

      6) występowanie w imieniu Rady Samorządu Uczniowskiego do Dyrekcji Szkoły                     

          z inicjatywami dotyczącymi zmian w organizacji pracy i życia Szkoły, 

      7) angażowanie i wdrażanie w pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego możliwie jak   

          największą liczbę uczniów, 

      8) obrona interesów uczniów na szczeblu szkolnym, na życzenie indywidualne uczniów,   

          grup uczniów lub klas, reprezentowanie ich wobec Dyrekcji Szkoły i Rady  

          Pedagogicznej, 

      9) możliwość opiniowania wniosków w sprawie skreślania uczniów z listy uczniów    

         Szkoły jeżeli zwróci się o to Dyrektor Szkoły, 

      10) możliwość wydawania opinii na temat pracy Nauczycieli jeśli Dyrektor Szkoły   

         stwierdzi taką potrzebę, 

      11) informowanie Opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrekcję Szkoły  

           o bieżących pracach Samorządu i podejmowanych działaniach, 

      12) wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję Szkoły, 

      13) występowanie do Dyrekcji Szkoły oraz Rady Rodziców o wsparcie finansowe   

           inicjatyw Samorządu Uczniowskiego.    

 8. Wszystkie decyzje Zarząd Samorządu Uczniowskiego podejmuje zwykłą większością                 

     głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.    

 9. Zarząd Samorządu Uczniowskiego o swoich decyzjach informuje Opiekuna oraz Dyrekcję  

     Szkoły. 

10. Zebrania Zarządu Samorządu Uczniowskiego zwołuje przewodniczący dwa razy                    

      w miesiącu lub w razie takiej potrzeby. 

11. W zebraniach Zarządu Samorządu Uczniowskiego na własne życzenie może uczestniczyć  

      Opiekun Samorządu i Dyrekcja Szkoły.      

 

 

     § 4 

 

 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z Samorządów Klasowych oraz z Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego ma prawo do: 

1) wyrażania opinii w sprawach dotyczących pracy Szkoły, 

2) zapoznania się z faktami i wyrażania opinii na temat łamania podstawowych praw       

    ucznia, 

3) organizowania życia szkolnego i podejmowania inicjatyw, które rozwijają  

    zainteresowania uczniów i zaspokajają potrzebę ich samorealizacji, 

4) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej            

    w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły, Opiekunem Samorządu Uczniowskiego                       

    i zainteresowanymi Nauczycielami, 

5) redagowania gazetki szkolnej, tworzenia strony internetowej Samorządu   

    Uczniowskiego oraz prowadzenia tablicy informacyjnej, 

6) współpracy z Samorządami Uczniowskimi innych szkół, 

7) wyboru Nauczyciela – Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 
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3. Do zadań Rady Samorządu Uczniowskiego należy: 

1) zatwierdzanie rocznego Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego, 

2) powołanie sekcji Samorządu Uczniowskiego, 

3) powołanie Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów do władz Samorządu     

   Uczniowskiego, 

4) kontrolowanie realizacji zadań zawartych w rocznym Planie Pracy.  

5) gospodarowanie środkami materialnymi i finansowymi Samorządu Uczniowskiego, 

6) opracowanie i zatwierdzenie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, dokonywanie   

   zmian i poprawek postanowień określonych przez Regulamin, 

7) typowanie kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

4. Wszystkie decyzje i uchwały Rada Samorządu Uczniowskiego podejmuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania. 

5. Rada Samorządu Uczniowskiego o swoich decyzjach informuje Nauczyciela – Opiekuna oraz Dyrekcję Szkoły. 

6. Spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego powinny odbywać się zgodnie z „Regulaminem Spotkań Rady Samorządu Uczniowskiego”. 

7. Na własne życzenie w zebraniach Rady Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć Nauczyciel- Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

oraz Dyrekcja Szkoły. 

 

 

§ 5 

 

1. Sekcje Samorządu Uczniowskiego są powoływane przez Radę Samorządu Uczniowskiego. 

2. Przewodniczący SU mianuje Szefów Sekcji.  

3. Szefowie Sekcji muszą uzyskać wotum zaufania Rady Samorządu Uczniowskiego.  

4. Sekcja może mieć charakter stały (pracuje przez cały rok) lub tymczasowy (powołana do wykonania konkretnego zadania).  

5. Sekcje działają zgodnie z  dokumentem-załącznikiem do Regulaminu SU, §pt. „Sekcje Samorządu Uczniowskiego”.  

6. Szef sekcji może powołać do współpracy swojego zastępcę oraz członków sekcji spośród wszystkich uczniów Szkoły. 

7. Szef sekcji wchodzi w skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

Rozdział II: Kadencja władz, wybory, vacat i odwołanie władz. 

 

§ 6 

 

1. Kadencja wszystkich władz samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok kalendarzowy. 

2. Samorząd Klasowy wybierany jest przez społeczność klasy w wyborach tajnych, bezpośrednich i równych, które przeprowadzane są w 

klasie na lekcji wychowawczej we wrześniu każdego roku szkolnego. 

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest wybierany przez społeczność uczniowską Szkoły w wyborach powszechnych, tajnych, 

bezpośrednich i równych,  które przeprowadzane są w październiku lub na początku listopada. 

4. Po ogłoszeniu wyników wyborów Zarząd Samorządu Uczniowskiego przekazuje książkę protokołów, środki materialne i finansowe 

należące do Samorządu nowemu Zarządowi. 

5. Na pierwszym zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego po wyborach, dotychczasowy Zarząd dokonuje podsumowania swojej 

działalności, przekazuje nowo wybranemu Zarządowi swoje uprawnienia i kompetencje.        

6. Ustępujący Zarząd powinien okazywać pomoc i służyć radą członkom nowego Zarządu. 

 

§ 7 

 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje Komisję Wyborczą w celu wyłonienia nowych władz Samorządu. 

2. Komisja Wyborcza ma miesiąc na przeprowadzenie wyborów. 

3. Komisja działa na zasadach tymczasowej sekcji. 

4. W skład Komisji Wyborczej wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz nie więcej niż trzy osoby 

wyłonione spośród członków Rady Samorządu Uczniowskiego. 

5. Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą kandydować do władz Samorządu Uczniowskiego. 

6. Do zadań Komisji Wyborczej należy: 

1) wyznaczenie i ogłoszenie terminu wyborów, 

2) kwalifikowanie kandydatów ubiegających się o stanowisko w Zarządzie, 

3) ogłoszenie listy wyborczej z nazwiskami kandydatów do Zarządu, 

4) czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej, 

5) zorganizowanie spotkania kandydatów do Zarządu z Radą Samorządu Uczniowskiego, 

6) przygotowanie kart wyborczych, 

7) przeprowadzenie głosowania wśród Społeczności Uczniowskiej, 

8) liczenie głosów oraz ogłoszenie wyników, 

9) sporządzenie sprawozdania z wyborów. 

7. Swoje działania Komisja uzgadnia z Opiekunem Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 8 

 

1. Kandydatem do władz Samorządu Uczniowskiego może być każdy uczeń Technikum Leśnego w Lesku, który: 

1) rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych, 

2) daje dobry przykład swoją postawą, w tym wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem. 

2. Kandydat może zgłosić się do wyborów sam lub być wytypowany przez grupę uczniów. Wszyscy kandydaci do władz Samorządu muszą 

wyrazić wolę startu w wyborach. 

3. Okres zgłaszania kandydatów trwa dwa tygodnie od daty podania terminu wyborów. 
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4. Każdy kandydat ma prawo do prowadzenia kampanii wyborczej według swego pomysłu, np. powołania sztabu wyborczego, który będzie 

go promował. 

5. Kampania wyborcza powinna opierać się na szacunku wobec kontrkandydatów, uwzględniać zasady dobrego smaku i wychowania oraz 

kulturę języka i sposobu wypowiedzi. 

6. Nazwiska kandydatów do władz Samorządu Uczniowskiego zakwalifikowanych do wyborów przez Komisję Wyborczą są umieszczane na 

tablicy Samorządu Uczniowskiego oraz na listach wyborczych. 

7. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów do władz Samorządu na dwa tygodnie przed terminem wyborów, Rada Samorządu 

Uczniowskiego wyłania spośród swoich członków kandydatów do Zarządu, którzy wezmą udział w szkolnych wyborach. 

 

 

§ 9 

 

1. Głosowanie przeprowadza się w jednym dniu, na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych. 

2. Jeśli w dniu wyborów klasa uczestniczy w zajęciach praktycznych, głosowanie przeprowadza się dzień wcześniej lub dzień później. 

3. Wybory odbywają się wyłącznie na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisję Wyborczą Samorządu Uczniowskiego. 

4. Wyborca głosuje tylko na jedną osobę z listy kandydatów. 

5. Żeby głos był ważny, przy nazwisku kandydata należy postawić znak „X”. Inne głosy są nieważne. 

 

 

 

§ 10 

 

1. W skład nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą osoby, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów w wyborach. 

2. Członkowie nowego Zarządu dokonują we własnym gronie przydziału funkcji i rozdziału obowiązków. 

3. Nowy Zarząd może zaproponować Radzie Samorządu Uczniowskiego kandydatów na szefów Sekcji Samorządu Uczniowskiego spośród 

osób, które kandydowały do władz Samorządu, ale nie uzyskały dostatecznego poparcia. 

 

 

 

§ 11 

 

 

1. Jeśli członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego naruszają Regulamin Samorządu Uczniowskiego, nie wywiązują się ze swoich 

obowiązków lub nie biorą udziału w pracach Samorządu, mogą zostać odwołani z funkcji przez Radę Samorządu Uczniowskiego zwykłą 

większością głosów. 

2. Członek Zarządu może w ciągu roku szkolnego zrezygnować z ważnych powodów           z pełnionej przez siebie funkcji. 

3. Vacat we władzach Samorządu uzupełnia się przez powołanie do Zarządu kandydata, który uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów w 

szkolnych wyborach lub w przypadku braku takiej osoby, Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera spośród swoich członków kandydata 

przez głosowanie. 

 

Rozdział III: Nauczyciel – opiekun Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 12 

 

1. Nauczyciel – opiekun służy uczniom radą, pomocą i doświadczeniem we wszystkich pracach i zadaniach podejmowanych przez Samorząd. 

2. Opiekun uzyskuje statut stałego obserwatora zebrań Rady i Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz koordynatora ich  działań. 

3. Opiekun ma prawo do uczestniczenia we wszystkich przejawach pracy Samorządu. 

4. Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego zgłaszają kandydatów do nauczyciela – opiekuna oraz w tajnym głosowaniu dokonują 

wyboru opiekuna. Zarząd informuje Dyrekcję Szkoły o wynikach głosowania. 

5. Dyrekcja Szkoły powierza funkcję opiekuna nowo wybranemu nauczycielowi, który rozpoczyna współpracę z Samorządem Uczniowskim.  

6. Nauczyciel – opiekun Samorządu Uczniowskiego sprawuje kadencję do czasu, gdy nowy Zarząd podejmie decyzję o jego ewentualnej 

zmianie. 

7. Ustępujący nauczyciel – opiekun służy radą i wsparciem nowemu opiekunowi oraz wdraża go w pracę z młodzieżą w Samorządzie 

Uczniowskim. 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV: Postanowienia końcowe, zmiany w regulaminie. 

 

  

§ 13 

 

1. Do znajomości i przestrzegania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego zobowiązani są wszyscy uczniowie Szkoły, a zwłaszcza osoby 

reprezentujące władze Samorządu Uczniowskiego. 

2. Regulamin powinien być dostępny w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej Samorządu Uczniowskiego. 

3. Wszyscy członkowie Zarządu na czas trwania kadencji powinni mieć własne egzemplarze Regulaminu i udostępniać je w razie potrzeby 

Samorządom Klasowym. 
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§ 14 

 

1. Wszyscy uczniowie Szkoły poprzez swoich przedstawicieli tj. Samorządy Klasowe oraz członków Zarządu mogą zgłaszać poprawki do 

Regulaminu. 

2. Poprawki muszą być przedyskutowane na zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego       w obecności nauczyciela - opiekuna Samorządu. 

3. Zmiana w Regulaminie Samorządu wymaga podjęcia uchwały przez Radę Samorządu Uczniowskiego większością 2/3 głosów w obecności 

co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 

 

 

 


