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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

DZIAŁAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ  

EKONOMICZNO-TURYSTYCZNO-HOTELARSKICH  

IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W ŁODZI 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Samorząd działa  w oparciu o prawa (art. 85 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 

grudnia 2016 r. – (Dz. U.2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669) oraz zasady niniejszego 

regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

3. W szkole działa Samorząd Uczniowski (Rada Słuchaczy), który reprezentuje ogół 

uczniów (słuchaczy).  

§ 1 

Cele i zadania 

1. Celem Samorządu Uczniowskiego jest kształcenie samodzielnego  

i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształcenie postawy, która prowadzi 

do identyfikowania się z celami i zasadami społeczności szkolnej, uznaniu ich za 

własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie 

odpowiedzialności. 

2. Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie 

patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie  

i wzbogacanie jej tradycji. 

§ 2 

Zadania i kompetencje Samorządu Uczniowskiego 

1. Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania 

obowiązków szkolnych. 

2. Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców  

w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania pomocy uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji. 

3. Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym. 

4. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności  

w szkole i w środowisku uczniowskim. 

5. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między 

uczniami i nauczycielami. 
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6. Przedstawianie innym organom szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach 

szkoły, w szczególności: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  

i stawianymi wymaganiami,  

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań,  

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,  

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  

w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,  

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 

7) opiniowanie w sprawie podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu ucznia  

z listy uczniów, 

8) opiniowanie w sprawie ustalenia przez dyrektora dodatkowych dni wolnych od 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

7. Opiniowanie wniosków dotyczących stypendiów Prezesa Rady Ministrów. 

8. Opiniowanie wniosków w sprawie nadania szkole imienia patrona. 

9. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować 

działania z zakresu wolontariatu. 

10. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

§ 3 

Organy Samorządu Uczniowskiego 

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

 Uczniowska Rada Szkolna (prezydium Samorządu Uczniowskiego), 

 Uczniowska Rada Klasowa (Samorząd Klasowy). 

2. Prezydium opracowuje plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny. 

3. Ogólne zebranie uczniów jest największą władzą Samorządu Uczniowskiego. Prawo 

uczestnictwa w tym zebraniu mają wszyscy uczniowie szkoły. 

4. W ogólnym zebraniu szkolnym mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym 

Dyrektor Szkoły, wicedyrektor szkoły i opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

5. Ogólne zebranie szkolne zwołuje prezydium wraz z opiekunem Samorządu 

Uczniowskiego ogłaszając termin jego odbycia z dwudniowym wyprzedzeniem. 



3 

 

6. O czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad zawiadamia się wszystkich 

uczniów przez pisemne ogłoszenie umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz  

w formie komunikatów podanych w klasach. 

7. Posiedzenia prezydium może organizować zarówno prezydium jak i opiekun 

Samorządu Uczniowskiego. 

8. Ogólne zebranie uczniów może być połączone z apelem szkolnym. 

§ 4 

Zasady i tryb wyborów prezydium Samorządu Uczniowskiego 

1. Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok od momentu wybrania. 

Tę samą funkcję pochodzącą z wyboru uczeń może pełnić nie dłużej niż przez trzy 

kadencje. 

2. Po upływie roku prezydium Samorządu Uczniowskiego automatycznie przedłuża 

kadencję z zastrzeżeniem § 4 pkt 1. 

3. Rada Samorządu (prezydium) składa się z 3 uczniów w tym: 

 Przewodniczącego 

 Zastępcy przewodniczącego 

 Sekretarza 

4. Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły, 

charakteryzujący się wysoką kulturą osobistą. 

5. Członkowie komisji wyborczej wybierani są przez ustępującą Radę Samorządu 

Uczniowskiego oraz opiekuna Samorządu. W skład obu komisji mogą wchodzić 

uczniowie szkoły oraz pedagodzy. Ilość członków komisji zależna jest od potrzeb. Po 

wyznaczeniu składu komisji ich członkowie wybierają spośród siebie 

przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. 

6. Zadaniem komisji wyborczej jest m. in. przygotowanie kart do głosowania, 

przeprowadzenie wyborów i przeliczenie głosów. 

7. Wybory powinny zostać poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden 

tydzień, podczas której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego 

programu działania w strukturach Samorządu Uczniowskiego. 

8. Wybory są przeprowadzane w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na kartach do 

głosowania dokonują wyboru przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego (poprzez 

zakreślenie nazwiska kandydata). 

9. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, 

zastępcą, sekretarzem kolejni. 
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§ 5 

Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: 

 czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego, 

 zwołuje zebrania samorządów klasowych, 

 pośredniczy w rozmowach z Radą Pedagogiczną i dyrekcją szkoły  

w sprawach szkoły i uczniów,  

 inspiruje pracę Samorządu Uczniowskiego. 

§ 6 

Fundusze 

1. Fundusze z dobrowolnych składek, pochodzących od uczniów oraz z innych źródeł 

mogą być gromadzone przez Samorząd Uczniowski wyłącznie w celu wspierania 

działalności statutowej szkoły. 

§ 7 

Przepisy końcowe 

1. Samorząd Uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację 

uprawnień statutowych w społeczności uczniowskiej. 

2. Szkoła powinna być wspólnym dziełem nauczycieli i uczniów, w której mają miejsce 

wzajemna życzliwość, tolerancja, zrozumienie, zaufanie i skuteczna komunikacja 

pomiędzy uczniami a nauczycielami. 

3. Artykuły regulaminu Samorządu Uczniowskiego mogą zostać zmienione lub 

uzupełnione przez prezydium Samorządu Uczniowskiego współpracujące  

z opiekunem. 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich 

im. Władysława Grabskiego 

w Łodzi 

mgr Kamila Niewiadomska 

 


