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Regulamin Samorządu Uczniowskiego  

przy Zespole Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego w Lublinie 

    

A. Wstęp 

           

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie stanowią wszyscy uczniowie. Spełnia 

on podstawowe zadania w pracach organizacyjno – porządkowych i kulturalno – rekreacyjnych wśród 

naszych uczniów. W sposób odpowiedzialny pełni rolę współgospodarza szkoły.  

            

Samorząd Uczniowski uczestniczy w: 

 planowaniu pracy szkoły  

 organizacji i tworzeniu życia szkolnego 

 działaniach w ramach wolontariatu na zasadach zawartych w regulaminie Rady Wolontariatu 

 rozstrzyganiu spraw uczniów  

 walce z nałogami, przejawami złego zachowania itp. 

 utrzymaniu ładu i porządku, trosce o szkolne mienie 

 we wspomaganiu wychowawców w ich działalności na rzecz klasy i szkoły 

 wybranych posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w pracach Rady Szkoły (przedstawiciele) 

 dbaniu o estetykę sal lekcyjnych i korytarzy szkolnych   

  

Praca Samorządu Uczniowskiego opiera się na: 

 zasadzie demokratyzmu (dążenie do tego, aby każdy uczeń miał równe prawa oraz obowiązki, model 

współdecydowania) 

 zasadzie zrozumienia i akceptacji (tolerancja, zrozumienie zachowań, przeciwdziałanie patologiom) 

 zasadzie uczestnictwa i wspólnocie (uczniowie uczestniczą we wszystkich dziedzinach życia szkoły, 

dzielą się wartościami, zainteresowaniami itp.) 

 zasadzie wzajemności (zakładana pomoc, zrozumienie sytuacji innych, wdzięczność) 

 zasadzie realizmu (przedmiotem troski i prac są główne sprawy codzienne, dziejące się w szkole, 

w środowisku, wśród rówieśników). 

  

 B. Postanowienia ogólne 

  

1) Samorząd Uczniowski w ZSS w Lublinie działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty 

o zmianach z 2 lipca 2004 r. 
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Art. 55 

1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły i placówki. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi 

reprezentantami ogółu uczniów. 

4.  Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. 

5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów takich jak: 

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

wymaganiami. 

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

c. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań. 

d. prawo 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 do działalności w ramach wolontariatu 

g. prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów samorządu. 

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, typy szkół 

i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego ze względu na konieczność 

stosowania w szkole lub placówce specjalnej organizacji nauki i metod pracy, a także ze 

względów wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych. 

7. Samorząd w szkole dla dorosłych lub placówce kształcenia ustawicznego w celu wspierania 

działalności statutowej szkoły lub placówki można gromadzić fundusze z dobrowolnych składek 

i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 3. 

8. Samorząd Uczniowski na pierwszym spotkaniu w kolejnym roku szkolnym wyłania ze swojego 

składu Radę Wolontariatu ( zasady pracy Rady Wolontariatu ustala odrębny regulamin) 

  

2) Z mocy prawa Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie ZSS. 

3) Samorząd Uczniowski jest organem niezależnym. 
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4) Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły i obowiązującymi 

regulaminami. 

5) Organy Samorządu Uczniowskiego są reprezentantami ogółu uczniów szkoły. 

6) Samorząd (jego organy) mogą przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie pedagogicznej i dyrektorowi 

szkoły wnioski i opinie dotyczących uczniów i ich praw. 

7) Zasady wybierania organów Samorządu Szkolnego określa ordynacja wyborcza, która jest integralną 

częścią niniejszego regulaminu.       

  

C.   Organy Samorządu Uczniowskiego 

  

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:  

a. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego ZSS w Lublinie 

b. Rada Samorządu Uczniowskiego 

c. Samorządy Klasowe  

2. Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny (wrzesień - czerwiec). 

3. Organy Samorządu składają raz w roku sprawozdanie ze swojej działalności na zebraniu Rady Samorządu 

Uczniowskiego w miesiącu czerwcu. 

  

D.  Kompetencje organów Samorządu 

  

1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

  kieruje pracami Samorządu Uczniowskiego 

 kieruje pracami Rady Samorządu Uczniowskiego 

 reprezentuje uczniów ZSS w Lublinie na zewnątrz 

 reprezentuje Samorząd i Radę Samorządu Uczniowskiego wobec Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej 

i dyrektora szkoły 

 organizuje współdziałanie Rady Samorządu Uczniowskiego z Samorządami Klasowymi 

 przydziela zadania do wykonania komisjom 

 współpracuje z opiekunem Samorządu Uczniowskiego 

 prowadzi szkolne apele i uroczystości  

2. Rada Samorządu Uczniowskiego: 

 składa się z wybranych przez zespoły klasowe przedstawicieli (po jednym z każdej klasy) 

 pracami Rady kieruje Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

 podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działań Samorządu Uczniowskiego (zwykłą 

większością głosów przy minimum połowie obecnych członków Rady) 
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 opracowuje program prac (plan) Samorządu na rok szkolny 

 członkowie Rady reprezentują uczniów wobec organów szkoły i poza nią 

 informuje o prawach i obowiązkach uczniów 

 nawiązuje kontakty i współpracę z samorządami innych szkół 

 współpracuje ściśle z Samorządami Klasowymi 

 dokonuje wyboru Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

 dokonuje wyboru Rzecznika Praw Ucznia 

 dokonuje wyboru przewodniczących Komisji 

 dokonuje wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego spośród kandydatów zgłoszonych przez 

uczniów i dyrektor szkoły 

 może redagować, wydawać i rozprowadzać gazetkę szkolną 

 może gromadzić środki finansowe dla realizacji statutowych celów 

 posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

 sporządza protokoły z posiedzeń 

 uchwala regulamin pracy Samorządu Uczniowskiego i proponuje zmiany w regulaminie   

3.    Samorządy Klasowe: 

 wybierane są przez każdy Zespół klasowy 

 w ramach Samorządu Klasowego następuje wybór gospodarza klasy, zastępcy, skarbnika czy 

sekretarza 

 Zespół klasowy może powoływać do życia różne sekcje (np. gazetkowa, wystroju, zazielenienia, 

porządku) 

 każdy Zespół klasowy dokonuje wyboru swojego przedstawiciela i deleguje go do pracy w Radzie 

Samorządu Szkolnego 

 wszystkie Samorządy Klasowe ze sobą współpracują – koordynatorem tej współpracy jest 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego i Rada Samorządu Uczniowskiego 

 Samorząd Klasowy reprezentuje Zespół klasowy wobec wychowawcy, nauczycieli przedmiotów i na 

forum szkoły 

 zadaniem każdego z nich jest dbanie o dobro ucznia, zespołu klasowego i szkoły 

 szczególnie ważna jest współpraca Samorządu Klasowego z wychowawcą danego zespołu klasowego  

  

 E.  Opiekunowie Samorządu 

1. Wyboru opiekunów Samorządu Uczniowskiego dokonuje Rada Samorządu Szkolnego. 

2. Podstawowym zadaniem opiekunów jest doradzanie i pomaganie Samorządowi Uczniowskiemu 

w realizowaniu jego zadań 

3. Czuwanie nad całokształtem prac Samorządu. 
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4.  Zapobieganie i pośredniczenie w rozstrzyganiu sporów i konfliktów na różnych płaszczyznach. 

  

F.  Ordynacja wyborcza 

Wybory Samorządów Klasowych 

1. Wybory odbywają się w ZSS w Lublinie. 

2. Każdy uczeń dysponuje jednym głosem, oddanym na wybranego przez siebie kandydata 

do Samorządu Klasowego (głosowanie może być tajne lub jawne – decyduje o tym Zespół klasowy). 

3. Kandydat do Samorządu Klasowego powinien spełniać następujące warunki:  

a)      zgłosić chęć kandydowania 

b)      osiągać dobre i bardzo dobre wyniki w nauce 

c)      posiadać wzorowe lub bardzo dobre zachowanie 

4. Kandydaci mogą do dnia wyborów prowadzić kampanię wyborczą w formie ustnej lub pisemnej. 

5. Wybory Samorządów Klasowych odbywają się we wrześniu. Okres trzydziestu dni września jest 

przeznaczony na przygotowanie wyborów przez wszystkie zespoły klasowe. 

6. Samorząd Klasowy tworzy trzech wybranych uczniów. 

7. Wśród Samorządu Klasowego następuje przydział czynności: gospodarza klasy, zastępcy, 

sekretarza czy skarbnika. 

8. Uczniowie każdej klasy wybierają jednego przedstawiciela do pracy w Radzie Samorządu 

Uczniowskiego. 

9. Każdy Zespół klasowy deleguje wybranego ucznia do pracy w Radzie Samorządu Uczniowskiego 

ZSS.     

  

Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego  

1. Rada Samorządu Uczniowskiego reprezentuje wszystkich uczniów ZSS. Inspiruje i koordynuje prace 

wszystkich samorządów klasowych. 

2. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą wybrani przedstawiciele z każdego zespołu klasowego. 

3. Pierwsze spotkanie Rady odbywa się do 15 października nowego roku szkolnego. 

4. W czasie pierwszego spotkania Rady odbywają się: 

 wybór Przewodniczącego Samorządu Szkolnego ZSS w Lublinie 

 wybór przedstawicieli Rady do pracy w Radzie Szkoły (nie musi się dokonywać każdego roku – 

kadencja w Radzie Szkoły może być trzyletnia) 

 wybór opiekuna Samorządu Szkolnego (propozycje zgłaszają uczniowie i dyrektor ZSS) 

5. O formie głosowania – tajne czy jawne, decyduje Rada Samorządu Szkolnego. 

6. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem. 

7.  Decyzje Rady zapadają większością głosów w obecności połowy jej składu osobowego. 
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8. Do przeprowadzenia wyborów: Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego oraz przedstawicieli do Rady Szkoły, Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje 

Komisję Wyborczą w liczbie trzech uczniów. 

9. Komisja Wyborcza przygotowuje, przeprowadza i ogłasza wyniki wyborów. 

10. Członkami Rady Samorządu Uczniowskiego mogą być wyłącznie uczniowie ZSS w Lublinie. 

Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły (ukończenie nauki, zmiana szkoły) automatycznie przestaje on być 

członkiem Samorządu Uczniowskiego ZSS i jego organów – w takim przypadku mogą się odbyć 

wybory uzupełniające.   

  

G.  Dokumentacja Samorządu 

  

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego ZSS w Lublinie. 

2. Zeszyt protokołów Rady Samorządu Uczniowskiego. 

3. Roczne plany pracy. 

 

H.  Przepisy końcowe 

  

1. Zebrania Samorządów Klasowych zwołuje i prowadzi  Gospodarz Klasy. 

2. Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego zwołuje i prowadzi Przewodniczący Samorządu 

Uczniowskiego. 

3. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego może zwołać zebranie Rady na wniosek opiekuna 

Samorządu oraz dyrektora szkoły. 

4. Sprawy wymagające współdziałania dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z 

Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych 

stron. 

5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny dla wszystkich uczniów. 

6. Regulamin Samorządu Uczniowskiego oraz jego zmiany uchwala Rada Samorządu Uczniowskiego. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

Lublin, 25 stycznia 2018 r.       Przewodniczący: Piotr Wesołowski  

          

 


