
Załącznik nr5 do Statutu ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach 
 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2  

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO  
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W PYRZYCACH 

 
 

Podstawa prawna:  
- art. 55 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty   
- Statut Zespołu Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach  
 
 

 

Rozdział I  
Postanowienia ogólne. Struktura Samorządu Uczniowskiego 

 
 

1. Samorząd Uczniowski (zwany dalej SU) jest organizacją zrzeszającą ogół 
uczniów Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach.  

  
2. Samorząd Uczniowski składa się z:   

a) Prezydium SU  
b) przewodniczących Rad klasowych,  

c) osób współpracujących.  
3. Na czele SU stoi Prezydium Samorządu Uczniowskiego (zwane dalej 

Prezydium) wybierane w wyborach powszechnych, równych i tajnych.   
4. Prezydium Samorządu Uczniowskiego składa się z:   

a) przewodniczącego SU (zwanego dalej przewodniczącym),   
b) wiceprzewodniczącego SU,  

c) trzech sekretarzy SU.  
5. Prezydium ma za zadanie:  

a) reprezentować uczniów w kontaktach z Dyrekcją szkoły, Gronem 

Pedagogicznym, Radą Rodziców i organizacjami pozaszkolnymi,   
b) troszczyć się o przestrzeganie praw uczniów,  
c) współuczestniczyć w kształtowaniu życia szkoły wraz z ogółem 

członków SU,  
d) pomagać w realizacji inicjatyw uczniowskich,   
e) podejmować  uchwały  dotyczące  głównych  kierunków  działania   

SU.  
6. Kadencja Prezydium SU rozpoczyna się 14 października i trwa do  

13 października następnego roku szkolnego.  
7. Treść ewentualnych uchwał regulujących prace SU, może być zmieniona 

przez zebranie samorządów klasowych zgodnie z bieżącymi potrzebami. 



8. W skład samorządu klasowego wchodzą przewodniczący (gospodarz 
klasy), zastępca przewodniczącego oraz skarbnik.  

9. Struktura samorządu klasowego może być zmieniona przez zebranie 
samorządów klasowych na wniosek danej klasy, w porozumieniu  
z Prezydium SU. 

10. Samorząd klasowy reprezentuje interesy danej klasy, współpracuje  
z Prezydium SU i z wychowawcą klasy. 

11. Przedstawiciel samorządu klasowego ma obowiązek uczestniczyć  
w posiedzeniach SU i poinformować swoją klasę o uchwałach podjętych 
na tych posiedzeniach. 

12. Posiedzenie Prezydium SU zwołuje przewodniczący SU, na wniosek 
członków Prezydium SU lub opiekuna SU. 

13. Zebraniem samorządów klasowych kieruje Przewodniczący SU lub 
opiekun SU. 

14. Na życzenie Prezydium SU w posiedzeniu Rady SU mogą uczestniczyć 
zaproszeniu goście. 

15. Ilość oraz czas trwania posiedzeń SU oraz samej Prezydium SU jest 
dowolna. Posiedzenia nie mogą jednak odbywać się w czasie zajęć 
lekcyjnych. 

16. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów. 
 
 

Rozdział II  
Zasady działania Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Zasady działania SU są zgodne z ustawą o systemie oświaty i statutem 
 szkoły.  

 
2. SU działa w oparciu o plan pracy SU, opracowany przez Prezydium SU, 

 który wynika z planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły.   
3. Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.   
4. Zebranie samorządów klasowych może powołać Rzecznika Praw Ucznia.   
5. Rzecznik Praw Ucznia jest organem niezależnym od władz SU.   
6. Podstawowe formy działania SU to:   

a) informowanie uczniów o wydarzeniach naukowych, kulturalnych     

   i sportowych , odbywających się na terenie szkoły i poza nią,   
b) organizowanie wraz z opiekunem SU uroczystości szkolnych 

c) organizowanie, za zgodą Dyrekcji szkoły, spotkań,  imprez, etc.,   
o charakterze niesprzecznym ze Statutem szkoły,  

 



 
d) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z samorządami innych szkół  

i podobnymi instytucjami w celu wymiany doświadczeń i współpracy. 

e) organizowanie zebrań SU  
7. Prezydium SU jest zobowiązane do informowania wspólnoty szkolnej      

o terminach zebrań SU,  
8. Tryb zwoływania i sposób przeprowadzania zebrań SU zostaje uchwalony 

na początku kadencji Prezydium.   
9. Zebrania SU są jawne. 

10. Samorząd ma prawo do: 
a) otrzymania od Dyrekcji szkoły pomieszczenia na swoją siedzibę oraz 

pomocy w działaniu,  
b) reprezentowania szkoły na międzyszkolnych spotkaniach 

samorządowych,  

c) zarządzania w określonej sprawie referendum ogólnoszkolnego,  
d) zorganizowania, za zgodą Dyrekcji, raz w semestrze plenarnego 

zebrania SU.  

 

Rozdział III  
Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Opiekuna SU powołuje Dyrektor ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach spośród 
 nauczycieli.   

2. SU ma prawo proponowania nauczyciela do pełnienia roli opiekuna  SU.  
 
3. Zmiana opiekuna SU może nastąpić na wniosek Dyrektora szkoły, jak 

 również SU.  
 
4. Wszystkie poczynania SU, jako organizacji zrzeszającej uczniów ZS Nr 2 

CKU w Pyrzycach, powinny być kontrolowane przez opiekuna SU oraz 

aprobowane przez Dyrektora szkoły.   
5. Do obowiązków opiekuna SU należy:  

a) pośrednictwo, w określonych sytuacjach, pomiędzy uczniami, SU  

a dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną oraz instytucjami 

zewnętrznymi, 

b) udzielanie pomocy w realizacji zadań SU, w tym również w zakresie 
zadań wymagających udziału nauczycieli, 

c) zapewnienie, z upoważnienia Dyrektora szkoły, niezbędnych 
warunków organizacyjnych do pracy uczniów,  

 
d) czuwanie nad prawidłowym działaniem SU, w tym także  

w zakresie dysponowania jego funduszami, 
e) informowanie uczniów, za zgodą Rady Pedagogicznej, o jej uchwałach 

dotyczących spraw uczniów,   
f) uczestnictwo w ocenianiu pracy SU.  

 



 

Rozdział IV  
Wybór Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

 
 

1. Wybory do Prezydium SU są powszechne, równe i tajne.  
 

2. Wybory do Prezydium SU odbywają się w październiku. Przeprowadza je 
Szkolna Komisja Wyborcza w składzie:   

a) przewodniczący, którym każdorazowo jest opiekun SU,  
 

b) członkowie Szkolnej Komisji Wyborczej, w skład której wchodzą trzej 

przedstawiciele samorządów klasowych (każdy z innej klasy).   
3. Kandydatury na stanowisko Przewodniczącego oraz SU mogą wnosić:  

a) poszczególne klasy, za aprobatą wychowawcy,   
b) uczniowie szkoły, którzy zbiorą minimum 30 podpisów.  

4. Kandydatura wystawiona przez pojedynczego ucznia musi uzyskać aprobatę 
Dyrektora szkoły.  

5. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów do Prezydium, kandydatów 
zgłasza opiekun SU (za ich wiedzą i zgodą) 

6. Listy kandydatów zatwierdza Szkolna Komisja Wyborcza.  

7. Wybory przewodniczącego SU, członków Prezydium SU oraz innych 

organów SU odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach 

demokratycznych, przeprowadzanych przez zebranie samorządów 

klasowych.   
8. Kadencja Prezydium SU i innych organów SU trwa 12 miesięcy.  
9. Uczeń może pełnić w organach SU taką samą funkcję pochodzącą  

z wyborów nie dłużej niż dwie kadencje. 
 

Rozdział V  
Regulamin wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

 
 

1. Kandydatem na przewodniczącego SU może być uczeń, który osiąga dobre 

wyniki w nauce, z zachowania ma ocenę co najmniej dobrą oraz cieszy się 

dobrą opinią wśród kolegów i nauczycieli.   
2. Kandydat na przewodniczącego SU musi przedstawić komisji wyborczej,  

     w terminie jednego dnia przed wyborami, listę zawierającą imię i nazwisko 

kandydata, klasę, średnią ocen z ubiegłego roku szkolnego, ocenę  

z zachowania (dane potwierdzone przez wychowawcę) oraz listę co najmniej 

trzydziestu uczniów popierających jego kandydaturę. 

3. Lista uczniów popierających kandydata musi zawierać imię, nazwisko, klasę 
i własnoręczny podpis osoby popierającej.  



4. Uczeń szkoły może złożyć tylko jeden podpis na jednej liście, tzn. może 
popierać tylko jedną kandydaturę.   

5. Kampania wyborcza rozpoczyna się na tydzień przed wyborami.   
6. Wybory odbywają się w pierwszym tygodniu października.  

7. Wybory są równe, powszechne i tajne.   
8. Szczegółowy regulamin oddawania głosów:  

a) Komisja wyborcza ma swoją siedzibę w lokalu wyborczym – 
bibliotece szkolnej.  

b) wybory zaczynają się o godzinie ósmej rano i kończą o godzinie 
dwunastej.  

c) uczniowie głosują klasami według harmonogramu; przychodzą wraz  

z nauczycielami do lokalu wyborczego gdzie otrzymują karty do 

głosowania.  

d) każdy uczeń głosuje tylko na jednego kandydata, zaznaczając jego 
nazwisko krzyżykiem,   

e) karty uczniowie wrzucają do urny.   
9. Wybory wygrywa kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów.  
10. Pełny skład Prezydium stanowią pozostali czterej kandydaci, w kolejności 

ustalonej według liczby uzyskanych głosów. 

 

 

Rozdział VI  

Tryb odwoływania członków Rady Samorządu Uczniowskiego 
 
 

1. Prezydium Samorządu Uczniowskiego może podjąć uchwałę  

o odwołaniu członka Prezydium na wniosek Przewodniczącego Samorządu 

Uczniowskiego, Dyrekcji Zespołu Szkół nr 2 lub opiekuna Samorządu  

w uzasadnionych przypadkach.  
 
2. W wypadku, gdy procedura odwołania jest przeprowadzana wobec osoby 

Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, wniosek może zostać 

złożony przez Dyrekcję szkoły lub ponad 50% ogólnej liczby Rady 

Uczniowskiej.   
3. Odwołanie następuje większością głosów całości składu Rady.  

4. Członek Prezydium Samorządu Uczniowskiego składa dymisję na ręce 

Przewodniczącego i wspólnoty szkolnej w wypadku, gdy na skutek 

popełnionych czynów zostaje objęty naganą Dyrektora szkoły.   
5. Ustąpienie członka Prezydium na wniosek własny nie jest poddawane 

głosowaniu.  
 
 
 
 



Rozdział VII  
Tryb uzupełnienia składu Rady Samorządu Uczniowskiego 

 
 

1. W razie ustąpienia lub odwołania jednego z członków Prezydium 

Samorządu Uczniowskiego, Przewodniczący ma prawo zaproponować 

uzupełnienie wakatu jedną z osób współpracujących.  
 
2. W razie ustąpienia lub odwołania Przewodniczącego Samorządu 

Uczniowskiego następuje rozpisanie nowych wyborów w trybie 

zwyczajnym. Do czasu rozstrzygnięcia wyborów obowiązki pełni 

poprzednie Prezydium. 
 
 
 

Rozdział VIII  
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy SU 

 
 

1. SU posiada własny fundusz, na który składają się wpływy z imprez 
okolicznościowych.   

2. Wszystkie wydatki pieniężne udokumentowane są rachunkami.  
 

3. Fundusze gromadzone są w kasie szkolnej. Przeznaczone są na  bieżące 
wydatki SU.   

4. Dokumenty  finansowe  w  imieniu  SU  podpisuje  opiekun  SU  oraz   
   Przewodniczący SU.  

 

Rozdział  IX  
Przepisy końcowe 

 
 

1. Uchwalanie nowego Regulaminu przysługuje ogółowi Samorządu 

Uczniowskiego. Regulamin zostaje przyjęty przez Prezydium Uczniów 

większością głosów.  

2. Regulamin SU zatwierdza Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 CKU  

w Pyrzycach.  

3. Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna mają prawo zgłaszania poprawek  
i wniosków do Regulaminu. 

4. Niniejszy Regulamin zaczyna obowiązywać z dniem zatwierdzenia go przez 

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 CKU. Wraz z wejściem powyższych 

przepisów w życie traci moc prawną poprzedni Regulamin SU.  
 
 


