
                           REGULAMIN  
 

Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkol Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki                              
w Garwolinie 

 

Rozdział I Postanowienia ogólne.  

§ 1. 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Nr 2 w Garwolinie został uchwalony na 

podstawie:  

1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U.z 2004r.Nr 256, poz.2572 z późn.zm./, 

2.Statutu Zespołu Szkól Nr 2 w Garwolinie.  

§ 2. 
 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:  

1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespól Szkól Nr 2 w Garwolinie, 

2.Samorządzie - należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Zespołu.  

3.Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć ogół uczniów Zespołu.  

4.Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Samorządu.  

5.Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Samorządu.  

6.Samorządzie klasy - należy przez to rozumieć samorząd uczniowski klasy.  

7.Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu.  

8.Opiekunie - należy przez to rozumieć opiekuna Samorządu.  

9.Regulaminie - należy prze to rozumieć niniejszy Regulamin Samorządu Uczniowskiego.  

10. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu. 

§ 3. 
 
1. Samorząd stanowią wszyscy uczniowie Zespołu.  

2. Władzami Samorządu są:  

a/ na szczeblu klas - samorządy klasowe.  

b/ na szczeblu Zespołu - Zarząd Samorządu.  

 

§ 4. 

1.Do podstawowych uprawnień Samorządu należy przedstawianie Radzie Pedagogicznej, Radzie 

Rodziców oraz dyrektorowi Zespołu wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących pracy 

Zespołu, a w szczególności: ustawowych uprawnień uczniowskich, takich jak:  

a). prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 
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b). prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

c). prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiając zachowanie właściwej proporcji miedzy 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

d). prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

e). prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 

f). prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu 

2. Samorząd ma prawo do ustalania wspólnie z Radą Pedagogiczną kryteriów oceny z zachowania.  

3.Zgodnie z zasadami i w przypadkach opisanych w Statucie Zespołu, Samorząd ma prawo 

wydawania opinii w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły oraz w sprawie skreślenia z listy 

uczniów.  

4.Na wniosek dyrektora Samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.  

 

Rozdział II  

Władze Samorządu.  

§ 5. 
 
 
1. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Zespołu.  

2. Organami Samorządowymi są:  

1. Zgromadzenie 
2. Przewodniczący Samorządu  

3. Zarząd Samorządu.  

3. Organy wewnętrzne Samorządu :  

a/ prezydium  

b/ komisje  

4. Jednostkami pomocniczymi Samorządu są samorządy uczniowskie klas, a ich organami 

wykonawczymi - prezydia.  

§ 6. 

1. Prawo do głosowania w organach kolegialnych Samorządu mają tylko członkowie danego 

organu, obecni podczas głosowania.  

2.Uchwały kolegialnych organów Samorządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co 
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najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba ze Regulamin stanowi inaczej.  

§ 7. 

1. Kworum obliczane jest przez przyjęcie za podstawę  regulaminowej liczby członków danego 

organu, natomiast w przypadku Zgromadzenia - liczby wszystkich uczniów Zespołu, a w przypadku 

klasy - liczby wszystkich uczniów klasy.  

2. Zwykła większości głosów jest to taka liczba głosów "za", która przewyższa co najmniej jeden 

głos liczbę głosów "przeciw". Glosy "wstrzymujące się" są pomijane.  

3. Bezwzględna większość głosów jest to taka liczba głosów "za", którą przewyższa o co najmniej 

jeden głos łączną liczbą głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się".  

4. W razie równej liczby głosów w glosowaniu jawnym, o wynikach głosowania rozstrzyga głos 

przewodniczącego organu.  

§ 8. 

1. Głosowania są jawne, z zastrzeżeniem przewidzianych w ust.2 - 3.  

2. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne.  

3.Głosowanie tajne może być przeprowadzone także w każdej innej sprawie, jeśli glosujący tak 

postanowią zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.  

4. Głosowanie jawne przeprowadza się według następujących 

zasad: 

a/ głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki ;  

b/ głosowanie przeprowadza osoba prowadząca zebranie;  

c/ wynik głosowania z podaniem liczby uprawnionych do głosowania, biorących udział w 

głosowaniu oraz liczby oddanych głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" utrwala się w 

protokole zebrania.  

5. Głosowanie tajne przeprowadza się według następujących zasad:  

a/ głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybierana w głosowaniu jawnym 

spośród głosujących, przy czym w razie głosowania w sprawie osobowej członkiem komisji nie może 

być osoba, której głosowanie dotyczy:  

b/ członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza;  

c/ głosowanie odbywa się na przygotowanych przez prowadzącego zebrania kartach do głosowania, 

na których umieszcza się propozycje poddawane głosowaniu, w kolejności ich zgłoszenia;  

d/ przy głosowaniu w sprawie osobowej , polegającej na wyborze lub powołaniu osoby lub osób, 
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na karcie do głosowania umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej;  

e/ po otrzymaniu karty do głosowania głosujący stawia znak "x" obok propozycji, na którą głosuje;  

w głosowaniu w sprawie osobowej znak "x" stawia się obok osoby lub osób, na kt6re się głosuje,  

f/ głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania głosujący wskaże co najmniej jedną 

propozycję poddaną głosowaniu, a jednocześnie - gdy we wspólnym głosowaniu 

przyjmowanych jest kilka propozycji - nie więcej niż wynosi maksymalna liczba możliwych 

do przyjęcia propozycji,  

g/ ogólny wynik głosowania utrwala się w protokole zebrania.  

6) W przypadku gdy głosowanie nie dało rezultatu, prowadzący zebrania zarządza kolejną turę 

głosowania a w razie potrzeby, także następne tury głosowania.  

§ 9. 

1. Zebrania kolegialnych organów Samorządu są utrwalane w formie protokołu, zawierającego:  

 

 Termin i miejsce zebrania, 

 Stwierdzenie poprawności zebrania /kworum/, 

 Przyjęty porządek obrad, 

 Listę uczestniczących w zebraniu, 

 Treść podjętych uchwał, 

 Podpisy prowadzących i protokolanta. 

§ 10. 

 

1. Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub na wniosek 

co najmniej jednej trzeciej samorządów klasowych.  

2. Do wyłącznej właściwości Zgromadzenia należy uchwalenie Regulaminu oraz Jego 

nowelizowanie.  

3. Zgromadzenie może podejmować uchwały zawierające ogólne, kierunkowe wytyczne dla 

działalności innych organów Samorządu.  

4. Przewodniczący przygotowuje projekt porządku Zgromadzenia oraz projekty uchwal.  

§ 11. 

1. Zarząd składa się z uczniów wybieranych w wyborach tajnych, bezpośrednich i równych 

wybranych po jednym przedstawicielu przez samorządy klasowe.  
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2. Zarząd liczy tylu członków, ile jest klas / oddziałów/ w szkole.  

3.Zarząd wybiera sposród siebie Przewodniczącego oraz pozostałych czlonków Prezydium:  

 Zastępcą przewodniczącego,  

 Skarbnika,  

 Sekretarza,  

4. Kadencja Zarządu trwa jeden rok.  

5.Przewodniczący koordynuje jego pracę i reprezentuje Samorząd wobec władz Zespołu i na 

zewnątrz.  

6. Zarząd obraduje - minimum raz na dwa miesiące - na zebraniach zwołanych przez 

Przewodniczącego lub opiekuna.  

7. Pierwsze zebranie nowo wybranego Zarządu zwołuje opiekun Samorządu w terminie do dnia 30 

września każdego roku szkolnego.  

§ 12. 

1. Do podstawowych zadań Zarządu należy:  

a) przygotowanie projektu regulaminu Samorządu,  

b) wystąpienie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego sposobu 

ich wykonania,  

c )gospodarowanie środkami materialnymi samorządu,  

d) wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i dyrekcję Zespołu,  

e )proponowanie kandydata na opiekuna.  

§ 13. 

 

1. W celu usprawnienia swej działalności Zarząd może powoływać sekcje do wykonywania 

określonych zadań.  

2. W skład sekcji mogą wchodzić uczniowie spoza Zarządu.  

3. Pracę wszystkich sekcji koordynuje Przewodniczący wraz z opiekunem.  

§ 14. 

1. Potrzeby oraz interesy poszczeg6lnych klas reprezentuje samorząd klasowy.  

2. Samorząd klasowy składa się z :  

a) przewodniczącego,  

b)zastępcyprzewodniczą, 



 6 

c )skarbnika.  

3. Wyboru do samorządu klasowego dokonuje się poprzez glosowanie tajne na kandydatów 

zgłoszonych podczas zebrania klasowego poprowadzonego przez nauczyciela podczas godziny 

wychowawczej.  

4. Zwycięzcami w poszczególnych głosowaniach są kandydaci, którzy otrzymują największą 

liczbą głosów.  

§ 15. 

Do zadali samorządu klasowego należy w szczególności:  

a) wybór przedstawiciela klasy do Zarządu,  

b )reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych, 

c)reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych, 

d)występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych,  

e)udział w pracach organizowanych przez Zarząd,  

f)informowanie klasy o postanowieniach i pracach Zarządu, 

g)inne zadania nałożone przez klasę lub Zarząd.  

§ 16. 

1. Kandydatów na opiekuna może proponować:  

a)Zarząd, 

b )Rada Pedagogiczna.  

2. Opiekuna wybiera Zarząd.  

3.Opiekun uzyskuje status stałego obserwatora obrad Zarządu i koordynatora działalnosci organów 

statutowych Samorządu.  

4. Kadencja opiekuna trwa 1 rok.  

§ 17. 

1. Wszystkie decyzje Zarządu i samorządów klasowych podejmuje się większością głosów w 

obecności co najmniej połowy ich składu.  

2. Decyzje podjęte przez Samorząd muszą być zatwierdzone przez dyrektora Zespołu. 

§ 18. 

1. Zmiana /nowelizacja/ Regulaminu odbywa się w trybie na zasadach właściwych dla jego 

uchwalenia.  
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2. Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych przepisów.  

3. Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupełniane przepisy, podając 

zarazem nową treść przepisów.  

4. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, Przewodniczący opracowuje i ogłasza jednolity 

tekst znowelizowanego Regulaminu.  

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku. 

 

- aktualizacja ze względu na zmianę nazwy szkoły 17.01.2019 

 


