
 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Branżowej Szkoły I stopnia w Siemiatyczach 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Samorząd działa w oparciu o Regulamin Samorządu zgodny ze Statutem Szkoły. 

3. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Praca w Samorządzie: 

1) stwarza uczniom możliwość pełnego uczestnictwa w życiu szkoły,  

2) uczy współdziałania i współodpowiedzialności za siebie i innych,  

3) uaktywnia społecznie. 

5. Działalność Samorządu wspiera i nadzoruje opiekun - nauczyciel wyznaczony przez 

Dyrektora Szkoły, akceptowany przez uczniów. 

§ 2 

CELE I ZADANIA 

1. Samorząd Uczniowski jest powołany do reprezentowania uczniów wobec organów szkoły. 

2. Samorząd reprezentuje społeczność uczniowską wobec instytucji, organów i organizacji 

pozaszkolnych. 

3. Realizacji celów winna towarzyszyć dbałość o dobre imię szkoły. 

4. Do zadań Samorządu należy w szczególności: 

1) uchwalanie regulaminu działania Samorządu oraz jego zmian, 

2) przedstawianie organom szkoły opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej, 

3) współdziałanie z organami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do 

nauki, 

4) występowanie do organów szkoły o udzielenie pomocy uczniom znajdującym się w 

trudnej sytuacji, 

5) organizowanie uroczystości szkolnych, 

6) organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej,  

7) organizowanie samopomocy koleżeńskiej, 

8) wnioskowanie o przyznanie stypendium MEN, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

9) wnioskowanie do dyrektora o udzielenie pochwał i nagród, 

10) występowanie z poręczeniem za ucznia, któremu grozi kara dyscyplinarna, 

11) opiniowanie na wniosek dyrektora szkoły oceny pracy nauczyciela, 

12) współpraca nad określonymi planami i programami szkoły oraz ich opiniowanie, 

13) redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej. 

5. Samorząd poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień 

statutowych społeczności uczniowskiej. 

 



 

 

§ 3 

ORGANY SAMORZĄDU 

1. Organami Samorządu są: 

1) Samorząd Klasowy, 

2) Samorząd Uczniowski, 

3) Prezydium Samorządu Uczniowskiego. 

2. Kadencja samorządowych organów wybieralnych trwa jeden rok lub w uzasadnionych 

przypadkach dwa lata. 

3. Wszystkie wybory personalne dokonywane są w głosowaniu tajnym. 

4. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania. 

5. Opiekunowi samorządu przysługuje prawo wstrzymania realizacji decyzji Samorządu 

niezgodnych ze statutem szkoły. 

§ 4 

SAMORZĄD KLASOWY 

1. W skład Samorządu klasowego wchodzą: 

1) przewodniczący, 

2) sekretarz, 

3) skarbnik. 

2. Samorząd klasowy reprezentuje uczniów klasy w zakresie wszystkich spraw należących 

do właściwości samorządu. 

§ 5 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

1. Samorząd Uczniowski tworzą Samorządy Klasowe. 

2. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy: 

1) uchwalenie Regulaminu Samorządu, 

2) uchwalenie głównych elementów programu działania Samorządu,  

3) odwołanie członków organów wybieralnych Samorządu. 

4) przydział i nadzorowanie wykonania zadań przydzielonych poszczególnym klasom. 

3. Samorząd Uczniowski podejmuje uchwały po zasięgnięciu opinii klas. 

4. Zebrania Samorządu Uczniowskiego odbywają się nie rzadziej niż raz w semestrze. 

5. Zebranie Samorządu zwołuje Prezydium wraz z opiekunem. 

6. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad społeczność szkolna informowana 

jest w formie komunikatów ogłaszanych w klasach oraz tablicę ogłoszeń. 

7. Zebraniu Samorządu przewodniczy Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a 

obrady protokołuje Sekretarz. 

8. Nadzwyczajne zebranie Samorządu zwołuje opiekun. 

9. W zebraniach Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez Prezydium. 

 



 

 

§ 6 

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Prezydium Samorządu Uczniowskiego stanowią: 

1) przewodniczący, 

2) zastępca przewodniczącego,  

3) sekretarz, 

4) dwóch członków. 

2. Skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego konstytuuje się na swoim pierwszym 

zebraniu, na którym następuje również przydział funkcji i obowiązków. 

3. Prezydium Samorządu Uczniowskiego jest organem wykonawczym Samorządu 

Uczniowskiego. 

4. Zebrania Prezydium zwołuje Przewodniczący lub opiekun samorządu. 

5. Zebrania Prezydium są protokołowane. 

6. W przypadku niekompetencji członka Prezydium Samorządu Uczniowskiego pozostali 

członkowie wraz z opiekunem mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji, co nie oznacza 

równoczesnego pozbawienia członkostwa w Prezydium. 

7. Przez niekompetencję rozumie się:  

1) niewypełnianie obowiązków i zadań wynikających z pełnionej funkcji,  

2) działania niezgodne z Regulaminem,  

3) działanie na szkodę społeczności uczniowskiej,  

4) zachowania niegodne ucznia. 

8. Odwołanemu przysługuje prawo do poddania się pod ocenę Samorządu Uczniowskiego, 

którego decyzja jest ostateczna. 

9. W związku z poświadczonym przez opiekuna wypełnianiem swoich funkcji członkowi 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z dyrektorem przysługuje prawo 

do usprawiedliwianej nieobecności na lekcji. 

§ 7 

DOKUMENTACJA 

1. Oryginał Regulaminu Samorządu Uczniowskiego przechowywany jest w dokumentacji 

szkoły. 

2. Księga protokołów Samorządu Uczniowskiego przechowywana jest w zabezpieczonym 

miejscu na terenie szkoły. 

3. Protokoły Komisji Wyborczej wraz z zabezpieczonymi kartami wyborczym 

przechowywane są przez czas trwania kadencji, której dotyczą. 

 

 

Regulamin wchodzi w życie  

z dniem 01.stycznia 2022 r. 

 

………………………………………. 
    (data i podpis przewodniczącego SU) 


