
Regulamin Samorządu Uczniowskiego szkół dziennych
przy Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych

im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach.
§ 1

1. Regulamin Samorządu uczniowskiego jest  dokumentem regulującym prace Samorządu 

Uczniowskiego.

2. Wszelkie  zmiany  dokonywane  w  Regulaminie  przez  Radę  Uczniów  wprowadzane  

są do niego jako załączniki, z wyraźnym wskazaniem paragrafu i punktu do którego się 

odnoszą oraz datą wprowadzenia nowelizacji.

§ 2

1. W Zespole  Szkół  Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach działa  Samorząd Uczniowski, 

zwany dalej „samorządem”.

2. Samorząd  tworzą  wszyscy  uczniowie  Zespołu  Szkół  Przyrodniczo-Biznesowych  

w Tarcach.

§ 3

1. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należą:

1) opiniowanie programu wychowawczego Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych  

w Tarcach;

2) opiniowanie pracy nauczyciela podczas oceny jego pracy, jeżeli Dyrektor zwróci się 

o tę opinię;

3) wystawianie  opinii  przed  podjęciem  uchwały  Rady  Pedagogicznej  w  sprawie 

skreślenia ucznia z listy uczniów;

4) organizacja  lub  współorganizacja  wszystkich  uroczystości  w  Zespole  Szkół 

Przyrodniczo-Biznesowych  w  Tarcach  w  tym:  rozpoczęcie  i  zakończenie  roku 

szkolnego, Dzień Edukacji  Narodowej, Wigilię szkolną,  Walentynki, Dzień Kobiet, 

Dzień Otwarty oraz inne;

5) podejmowanie wszelkich inicjatyw społecznych:
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6) organizowanie  pomocy  uczniom  nie  radzącym  sobie  z  nauką  oraz  motywowanie 

najlepszych do dalszego rozwoju. 

§ 4

1. Samorząd  może  przedstawić  Radzie  Pedagogicznej,  Dyrektorowi,  Radzie  Rodziców 

wnioski  i  opinie  we wszystkich  sprawach Zespołu Szkół  Przyrodniczo-Biznesowych,  

w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia takich jak:

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

wymaganiami;

2) prawo do jawnej i motywowanej oceny postępów w nauce i zachowania;

3) prawo  do  organizacji  życia  szkolnego,  umożliwiającego  zachowanie  właściwych 

proporcji  między  wysiłkiem  szkolnym  a  możliwością  rozwijania  i  zaspakajania 

własnych zainteresowań;

4) prawo  organizowania  działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej  oraz 

rozrywkowej  zgodnie  z  własnymi  potrzebami  i  możliwościami  organizacyjnymi  

w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach;

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 5

1. Głównymi organami samorządu jest:

1) Rada  Uczniów  składająca  się  z  przewodniczących  poszczególnych  klas  

i ich zastępców. 

2. Rada Uczniów spośród swoich członków wybiera:

1) Przewodniczącego;

2) Zastępcę Przewodniczącego;

3) Rzecznika Praw Ucznia

4) Sekretarza;

5) Koordynatora do spraw finansowych

3. Każdy z członków funkcyjnych  Rady Uczniów może pełnić tylko jedną funkcję.
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§ 6

1. Osobami  uprawnionymi  do  kandydowania  na  członków funkcyjnych  Rady  Uczniów  

są Przewodniczący i Zastępcy przewodniczącego w poszczególnych klas

2. Osobami  uprawnionymi  do  wyboru  członków  funkcyjnych  Rady  Uczniów  

są przedstawiciele Rady Uczniów,  o której mowa w § 5 pkt.1.

3. W wyborach członków funkcyjnych  biorą udział  zawsze dwaj  przedstawiciele każdej 

klasy (Przewodniczący Klasy oraz jego Zastępca).

4. W przypadku nieobecności którejś z osób wymienionych w  § 6 pkt.3, podczas wyborów 

członków funkcyjnych  muszą zastąpić je Skarbnik Klasowy lub, jeśli to nie jest możliwe, 

inny przedstawiciel danej klasy, tak by każda klasa miała dwóch przedstawicieli.

5. Oddelegowani  przez  klasę  uczniowie,  zastępujący  osoby  wymienione  w   §  6  pkt.3  

nie mogą kandydować na członków funkcyjnych  Samorządu Uczniowskiego.

6. Wybory odbywają się zawsze w październiku.

7. Głosowanie jest tajne i równe.

8.  Komisję wyborczą stanowią dwaj losowo wybrani przedstawiciele Rady Uczniów.

9. Wybory przeprowadzane są pod nadzorem nauczyciela, pełniącego obowiązki opiekuna 

samorządu.

10. Nowi  członkowie  funkcyjni  Samorządu  Uczniowskiego  zostają  zaprezentowani 

społeczności szkolnej podczas najbliższego apelu szkolnego.

§ 7

1. Rada  Uczniów  jest  jedynym  organem  mogącym  wprowadzić  zmiany  w  regulaminie 

samorządu

2. Członkowie Rady Uczniów mają obowiązek regulaminowo uczestniczyć w zebraniach  

i konferencjach samorządu.

3. Rada Uczniów podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

4. Aby głosowanie Rady Uczniów było ważne, musi w nim wziąć udział co najmniej 60% 

wszystkich członków Rady Uczniów..

5. Wszyscy członkowie Rady Uczniów mają prawo do zgłaszania projektów uchwał.
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6. Rada Uczniów ma prawo odwołać każdego członka Prezydium, jeżeli wotum nieufności 

wobec wyżej wymienionych osób poprze co najmniej 70% członków Rady Uczniów. 

7. Uchwały podjęte przez Radę Uczniów wchodzą w życie po sprawdzeniu ich zgodności  

z aktualnymi przepisami.

8. Przewodniczący  klas  i  ich  Zastępca  mogą  zostać  dyscyplinarnie  wykluczeni  z  Rady 

Uczniów za powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności na zebraniach, na czas 

określony przez Prezydium Samorządu.

9. Przewodniczący  klas  mają  obowiązek  informować  swoich  kolegów  i  wychowawcę 

oddziału  o  najbliższych  planach  i  akcjach,  które  przedstawiono  na  zebraniu  Rady 

Uczniów.

§ 8

1. Przewodniczący Samorządu jest głównym reprezentantem ogółu uczniów.

2. Przewodniczący  koordynuje  działania  Rady  Uczniów  oraz  pozostałych  członków 

Prezydium.

3. Przewodniczący prowadzi obrady Samorządu Uczniowskiego.

4. W przypadku,  gdy Prezydium, bądź Rada Uczniów nie  jest  w stanie  podjąć  decyzji  

ze względu na równy podział głosów za i przeciw, o podjęciu lub odrzuceniu uchwały 

decyduje Przewodniczący.

5. Kadencja Przewodniczącego trwa rok.

6.  Przewodniczący  z  uzasadnionej  przyczyny  może  podać  się  do  dymisji  przed 

zakończeniem kadencji.

7. W przypadku podania się Przewodniczącego do dymisji przed zakończeniem kadencji, 

jego obowiązki przejmuje wskazany przez niego kandydat, po uprzednim przegłosowaniu 

jego kandydatury przez Radę Uczniów.

8. Jeżeli kandydat wskazany przez byłego Przewodniczącego nie uzyska co najmniej 50% 

głosów  członków  Rady  Uczniów,  nowym  Przewodniczącym  zostaje  kandydat,  który 

uzyska w kolejnym głosowaniu co najmniej 60% poparcia Rady.

9. Kandydatem o którym mowa w § 8 pkt.7 oraz pkt.8, może być wyłącznie członek Rady 

Uczniów.
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10. Gdy Przewodniczący zostaje odwołany w trakcie trwania kadencji przez Radę Uczniów, 

traci prawo do wyznaczania kandydata na swego następcę.

11. W przypadku  zaistnienia  sytuacji  opisanej  w  §  8  pkt.10,  Samorząd  wybiera  nowego 

przewodniczącego zgodnie z zasadami zawartymi w  § 6, z pominięciem pkt.6.

§ 9

1. Zastępca  Przewodniczącego  wspomaga  Przewodniczącego  we  wszystkich  jego 

działaniach dotyczących Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach.

2. Zastępca Przewodniczącego koordynuje pracę Rzecznika Praw Ucznia.

3. Zastępca  Przewodniczącego  prowadzi  obrady  Samorządu  Uczniowskiego  podczas 

nieobecności Przewodniczącego.

4. W  przypadku  odwołania  Przewodniczącego  przed  zakończeniem  kadencji,   Zastępca 

Przewodniczącego  staje  się  tymczasowym  reprezentantem  ogółu  uczniów,  do  czasu 

wyboru nowego Przewodniczącego.

5. Dymisja i odwołanie Zastępcy Przewodniczącego odbywa się na tych samych zasadach co 

dymisja i odwołanie Przewodniczącego Samorządu

§ 10

1. Rzecznik Praw Ucznia stoi na straży gwarantowanych uczniowi praw.

2. Rzecznik  Praw  Ucznia  zajmuje  się  zbieraniem  pozytywnych  oraz  niepokojących 

informacji o podlegających mu uczniach. 

3. Rzecznik Praw Ucznia odpowiada za przepływ informacji między Prezydium Samorządu 

a uczniami.

4. Rzecznik Praw Ucznia jest osobą uprawnioną do występowania w obronie praw ucznia na 

forum Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach.

5. Rzecznik Praw Ucznia na polecenie Przewodniczącego Samorządu i po zapoznaniu się  

z  opiniami  Rady  Uczniów,  dokonuje  opiniowania  nauczycieli  na  życzenie  Dyrektora 

Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach.

5



6. Dymisja  i  odwołanie  Rzecznika  Praw Ucznia  odbywa się  na  tych  samych  zasadach  

co dymisja i odwołanie Przewodniczącego Samorządu.

§ 11

1. Sekretarz protokołuje decyzje, uchwały i wyniki wyborów Samorządu Uczniowskiego.

2. Sekretarz  przygotowuje  sprawozdania  z  podjętych  działań  i  realizacji  planu  pracy 

samorządu.

3. Dymisja  i  odwołanie  Sekretarza  odbywa  się  na  tych  samych  zasadach  co  dymisja

 i odwołanie Przewodniczącego Samorządu.

§ 12

1. Koordynator do spraw finansowych opracowuje kalendarz imprez szkolnych, które będą 

wymagały dofinansowania ze strony Dyrekcji oraz Rady Rodziców.

2. Koordynator do spraw finansowych przygotowuje dokumentację,  w której  zwraca się  

do Dyrekcji oraz Rady Rodziców z prośbą o dofinansowanie imprez szkolnych.

3. Dymisja i odwołanie Koordynatora do spraw finansowych odbywa się na tych samych 

zasadach co dymisja i odwołanie Przewodniczącego Samorządu.

§ 13

1. Zebranie Rady Uczniów odbywa się przynajmniej raz w miesiącu.

2. Zebrania Rady Uczniów są protokołowane, a protokoły z zebrań mogą być udostępniane 

na życzenie Dyrektora Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.

§ 14

1. Opiekun Samorządu pełni funkcję doradcy Samorządu Uczniowskiego.

2. Opiekun  czuwa  by  uchwały  Samorządu  były  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami,  

a działalność zgodna ze Statutem Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach

3. Opiekun  czuwa  nad  całokształtem  prac  Samorządu  i  pośredniczy  między  uczniami,  

a nauczycielami.
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4. Opiekun zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów uczniowskich.

5. Opiekun jest wybierany przez Radę Uczniów.

6. Kandydatem  na  Opiekuna  Samorządu  może  być  każdy  nauczyciel  Technikum  

przy Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach 

7. Wybory są tajne.

8. Odwołanie  Opiekuna  przez  Samorząd  odbywa  się  większością  głosów,  ale  musi  być 

poprzedzone przedstawieniem Dyrektorowi pisma wyjaśniającego przyczyny odwołania. 

9. Głosowanie odwołujące Opiekuna jest tajne.

10. Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.

Dokument przyjęto przez Radę Uczniów  

dnia………………..…………………....

Podpisy Członków Funkcyjnych zatwierdzających przyjęcie 

Regulaminu Samorządu Uczniowskiego 

Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach:

Przewodniczący………………………………………………………..……………

Z-ca Przewodniczącego……………………………………………………………..

Rzecznik Praw Ucznia……………………………………………………………..

Sekretarz……………………………………………………………………………

Koordynator ds. finansowych……………………………………………………….

Zatwierdzenie dokumentu nadzorował Opiekun Samorządu…………………………………...
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