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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Chemicznych 

w Trzebini (dalej jako: Zespół Szkół). 

2. Samorząd jest organizacją niezależną od jakiejkolwiek partii politycznej. 

3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Zespołu Szkół. 

 

§ 2. 

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1) Rada Uczniów, 

2) Prezydent Szkoły, 

3) Wiceprezydent Szkoły, 

4) Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 

2. Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok. 

3. Wybory odbywają się zgodnie z zasadami ordynacji wyborczej zawartej w rozdziale 3. 

 

 

Rozdział 2 

Zadania i kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 3. 

1. W skład Rady Uczniów wchodzą samorządy klasowe: przewodniczący, zastępca, skarbnik oraz 

Prezydent Szkoły i Wiceprezydent. 

2. W zebraniach Rady Uczniów może brać udział, po uprzednim powiadomieniu Prezydenta Szkoły, 

Dyrektor lub Wicedyrektor Zespołu Szkół. 

3. W zebraniach Rady Uczniów mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby, zaproszone 

przez Prezydenta Szkoły. 

4. Zebrania Rady Uczniów odbywają się w miarę potrzeb. 

5. Prawo do zwoływania zebrania Rady Uczniów ma Prezydent Szkoły, Wiceprezydent Szkoły lub 

opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

6. W przypadku nieobecności Prezydenta Szkoły i Wiceprezydenta, a także postawienia wniosku o 

odwołanie Prezydenta Szkoły – prawo do zwołania zebrania Rady Uczniów przysługuje każdemu 

członkowi zarządu Samorządu Uczniowskiego. 
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7. W uzasadnionych przypadkach zebranie Rady Uczniów może odbyć się podczas lekcji. 

8. Wszyscy członkowie Rady Uczniów mają prawo do zgłaszania projektu uchwał. 

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

aktualnymi przepisami prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego przez opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego. 

10. Rada Uczniów podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 

11. Aby głosowanie było ważne, musi w nim wziąć udział co najmniej połowa wszystkich członków 

Rady Uczniów. 

12. W przypadku, gdy Rada Uczniów nie jest w stanie podjąć decyzji ze względu na równy podział 

głosów za i przeciw, o przyjęciu bądź odrzuceniu uchwały decyduje głos Prezydenta Szkoły. 

13. Członkowie Rady Uczniów mają obowiązek regularnie uczestniczyć w zebraniach Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

§ 4. 

1. Prezydent Szkoły jest głównym reprezentantem ogółu uczniów. 

2. Do kompetencji Prezydenta Szkoły należy: 

1) kierowanie pracą Samorządu, 

2) reprezentowanie uczniów na zewnątrz, 

3) współpraca z dyrekcją i nauczycielami Zespołu Szkół, 

4) przewodniczenie wszystkim uroczystościom młodzieżowym w szkole, 

5) zwoływanie zebrań zarządu Samorządu Uczniowskiego, 

6) dokumentowanie działalności Samorządu. 

3. Kadencja Prezydenta Szkoły trwa jeden rok. 

4. Prezydent Szkoły z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed zakończeniem 

kadencji lub zostać odwołany przez Radę Uczniów, jeżeli wniosek ten poprze co najmniej 75% 

członków Rady Uczniów. 

5. W przypadku podania się do dymisji Prezydenta Szkoły przed zakończeniem kadencji, jego 

obowiązki przejmuje Wiceprezydent. 

 

§ 5. 

1. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą Prezydent Szkoły, Wiceprezydent oraz 

członkowie zarządu - przewodniczący klas drugich, trzecich i czwartych. 

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest głównym organem wykonawczym Samorządu. 

3. Zarząd podejmuje decyzje we wszelkich kwestiach niezwiązanych ze zmianą regulaminu 

Samorządu i uchwał podjętych przez Radę Uczniów. 
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4. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów. 

5. W przypadku, gdy Zarząd nie jest w stanie podjąć decyzji ze względu na równy podział głosów 

za i przeciw, o przyjęciu bądź odrzuceniu uchwały decyduje głos Prezydenta Szkoły. 

 

§ 6. 

1. Opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawują opiekunowie, wybrani spośród nauczycieli 

zatrudnionych w Zespole Szkół. 

2. Decyzję o powołaniu opiekunów podejmuje Rada Uczniów w głosowaniu zwykłym, tajnym, 

równym i bezpośrednim co 3 lata. 

3. Listę kandydatów ustala Rada Uczniów na swoim pierwszym posiedzeniu w roku wyborczym. Po 

uzyskaniu zgody danego nauczyciela na kandydowanie, wpisuje się go na listę wyborczą. 

4. W przeciągu dwóch tygodni od ustalenia listy kandydatów odbywają się wybory dwóch 

opiekunów podczas kolejnego posiedzenia Rady Uczniów. 

5. W przypadku rezygnacji opiekuna samorządu przed upływem kadencji, jego następcę na 

pozostały czas kadencji wskazuje Rada Uczniów, za zgodą osoby zainteresowanej. 

 

§ 7. 

1. Samorząd Uczniowski może powołać Rzecznika Praw i Obowiązków Ucznia. 

2. Funkcję Rzecznika pełni nauczyciel wybrany na zebraniu Rady Uczniów w głosowaniu zwykłym, 

tajnym, równym i bezpośrednim. 

3. Do zadań rzecznika należy informowanie uczniów o przysługujących im prawach oraz 

nałożonych na nich obowiązkach, określonych w przepisach szkolnych.  

4. Rzecznik jest osobą uprawnioną do występowania w obronie praw ucznia na forum szkoły. 

5. Rzecznik Praw Ucznia stara się rozwiązać problemy na najniższym stopniu administracyjnym. 

 

 

Rozdział 3 

Ordynacja wyborcza 

 

§ 8. 

1. Wybory Prezydenta Szkoły i Wiceprezydenta odbywają się w styczniu lub lutym każdego roku 

szkolnego. 

2. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom i członkom Rady Pedagogicznej. 

3. Wybory są powszechne, równe, tajne i bezpośrednie. 
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§ 9. 

1. Nad przebiegiem wyborów oraz przestrzeganiem zasad zawartych w ordynacji wyborczej czuwa 

Komisja Wyborcza składająca się z przedstawicieli klas czwartych. 

2. Przewodniczącego oraz członków Komisji Wyborczej wyznaczają opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego w porozumieniu z Prezydentem Szkoły. 

3. Komisja przyjmuje oraz rozstrzyga skargi dotyczące wyborów. 

4. Członkowie komisji na czas wyborów zwolnieni są z zajęć lekcyjnych. 

 

§ 10. 

1. Kandydaci zgłaszani są do opiekunów Samorządu Uczniowskiego. 

2. Kandydat musi cechować się nienaganną postawą. 

3. Kandydat zostaje wpisany na listę wyborczą po pozytywnym zaopiniowaniu przez wychowawcę. 

4. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę. 

5. Kandydat w czasie spotkań przedwyborczych może korzystać z pracowni szkolnych za zgodą 

opiekuna pracowni. 

 

§ 11. 

1. Za przygotowanie kart do głosowania oraz list z nazwiskami uprawnionych do głosowania są 

odpowiedzialni opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. 

2. Nazwiska na kartach umieszczone są alfabetycznie, obok każdego nazwiska znajduje się symbol 

klasy, do której uczęszcza kandydat. 

3. Głosujący potwierdzają podpisem na liście odbiór kart do głosowania. 

4. Wyborca zakreśla znakiem X kratkę przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata. 

5. Głos jest nieważny, gdy na karcie znak X postawiono przy nazwisku więcej niż jednego kandydata 

lub nie postawiono przy żadnym. 

6. Niezwłocznie po zakończeniu glosowania Komisja Wyborcza przystępuje do liczenia głosów, 

ustalenia wyników głosowania oraz sporządzenia protokołu. 

7. Wyniki głosowania Komisja Wyborcza wywiesza na tablicy ogłoszeń. 

8. Prezydentem Szkoły zostaje kandydat, który otrzyma największą ilość ważnych głosów. 

9. Wiceprezydentem zostaje kandydat, który otrzyma drugą co do wielkości liczbę głosów. 

 

 

 

 

Rozdział 4 
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Opiniowanie skreślenia ucznia z listy uczniów Zespołu Szkół 

 

§ 12. 

1. O wyrażenie opinii dotyczącej skreślenia ucznia z listy uczniów do Samorządu Uczniowskiego 

zwraca się wychowawca klasy, do której uczęszcza dany uczeń, za pośrednictwem opiekunów 

Samorządu lub Prezydenta Szkoły. 

2. Wniosek wychowawcy ma formę pisemną. 

3. W imieniu Samorządu Uczniowskiego opinię wydaje Zarząd Samorządu Uczniowskiego na 

specjalnym posiedzeniu w głosowaniu zwykłym i tajnym. 

4. Opinia ma formę decyzji – negatywnej lub pozytywnej wobec wniosku. 

5. Głosowanie jest ważne, jeśli uczestniczyła w nim co najmniej połowa zarządu. 

6. W przypadku, gdy zarząd nie jest w stanie podjąć decyzji ze względu na równy podział głosów, 

decyduje głos Prezydenta Szkoły, a w przypadku jego nieobecności głos Wiceprezydenta. 

7. Wyrażona w ten sposób opinia Samorządu Uczniowskiego jest prezentowana na Radzie 

Pedagogicznej, ale nie jest wiążąca dla Rady. 

8. Posiedzenie zarządu jest protokołowane. Protokół podpisuje Prezydent Szkoły, a w przypadku 

jego nieobecności podczas głosowania Wiceprezydent. 

9. Wniosek wychowawcy o wyrażenie opinii przez Samorząd Szkolny oraz protokół posiedzenia 

zarządu jest dołączany do wniosku o skreślenie ucznia z listy uczniów i przechowywany wraz z 

nim. 

 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

 

§ 13. 

1. Nowelizacja Regulaminu Samorządu Uczniowskiego wymaga akceptacji Rady Uczniów.  

 

§ 14. 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 

 

Dyrektor ZSECH   Prezydent Szkoły   Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 

 

 


