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Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Technicznych  

im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu 

 
I. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu działa 
na podst. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2016 r. art.85 - Prawo 

Oświatowe - (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)  

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Jest on jedynym reprezentantem ogółu 

uczniów. 

II. Cele Samorządu Uczniowskiego 

1. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, stwarzanie warunków do aktywności 

społecznej, samokontroli i samooceny uczniów. 

2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego 

wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. 

3. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz kształtowanie 

partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami. 

III. Zadania Samorządu Uczniowskiego 

1. Przedstawianie organom szkoły opinii i potrzeb uczniów, spełnianie wobec tych organów 

rzecznictwa interesów całej społeczności uczniowskiej. 

2. Współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, 

organizowanie imprez i uroczystości szkolnych. 

3. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, inspirowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac 

na rzecz klasy i szkoły. 

4. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

5.Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom w społeczności uczniowskiej, 

a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu, zgłoszenie go przez opiekuna samorządu 

dyrektorowi lub radzie pedagogicznej. 

6. Wspieranie pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych: rozpoczęcie 

i zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, akademia z okazji Święta Odzyskania 

Niepodległości, uroczyste msze święte za Ojczyznę, inne uroczystości na terenie miasta i gminy 

Radom. 

7. Samorząd Uczniowski może podejmować współpracę z innymi samorządami i parlamentem 

młodzieży, szczególnie na terenie miasta Radomia, poprzez wzajemne kontakty, organizowanie 

wspólnych imprez czy też tworzenie wspólnych organów przedstawicielskich. 

IV. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego 

1. Przedstawianie do planu pracy szkoły propozycji wynikających z zainteresowań i potrzeb 

uczniów. 

2. Wyrażanie opinii dotyczących problemów uczniów, udział w formułowaniu przepisów 

wewnętrznych regulujących życie społeczności uczniowskiej. 

3.  Opiniowanie wniosków Dyrektora Szkoły w sprawie skreśleń z listy uczniów. 

4. Organizowanie życia szkolnego (imprez, uroczystości), kultywowanie tradycji szkolnych, 

redagowanie gazetki uczniowskiej w formie elektronicznej. 

5. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego mogą uczestniczyć (z głosem doradczym) w spotkaniach 

rady pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych. 
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6. Prawo wyboru nauczyciela na opiekuna Samorządu Szkolnego z ramienia Rady Pedagogicznej. 

7. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania 

z zakresu wolontariatu. 

 

V. Struktura organizacyjna Samorządu Uczniowskiego 

1. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzi po 1 osobie z każdej klasy. 

2. Rady klasowe (samorządy klasowe) liczą maksymalnie do 4 osób. 

 

VI. Wybory władz Samorządu Uczniowskiego 

1. Wyboru władz Samorządu Uczniowskiego, tzn. Rady Samorządu Uczniowskiego, dokonuje się 

w wyborach powszechnych, tajnych i równych, w terminie wyznaczonym przez opiekuna lub 

Dyrektora Szkoły po uzgodnieniu z Samorządem, nie później niż do końca września danego roku 

szkolnego. 

2. Kadencja prezydium trwa rok do momentu wybrania nowych władz. W celu zapewnienia 

ciągłości pracy SU, kadencja niektórych jego członków może trwać trzy lata z zastrzeżeniem 

zmiany przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego. Kandydatami do Rady SU 

są przedstawiciele wszystkich klas Zespołu Szkół Technicznych (nie więcej niż 4 osoby z danej 

klasy). 

3. Wybory odbywają się na zasadzie większościowej. Do głosowania w szkole uprawnieni 

są wszyscy uczniowie. 

4.Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczycieli pełniących obowiązki opiekunów samorządu. 

5.Wybory do władz samorządu poprzedza kampania wyborcza. 

6. Głosy przelicza Szkolna Komisja Wyborcza, którą powołują opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

VII. Wewnętrzne wybory w Radzie SU i przydział zadań 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego na swoim pierwszym zebraniu dokonuje wyboru swojego 

prezydium: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz czterech szefów 

sekcji: kulturalno-oświatowej, gospodarczo-finansowej, krajoznawczo–turystycznej i ochrony 

środowiska, informacyjno–komunikacyjnej oraz nowoczesnych technologii. 

2. Szefowie zespołów dobierają sobie współpracowników spośród pozostałych członków Rady. 

Współpracować mogą również uczniowie spoza Rady, z głosem doradczym. 

3.Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji. 

4.W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki 

przejmuje zastępca przewodniczącego samorządu. 

5. Poszczególne sekcje same organizują swoją pracę tak, aby najskuteczniej realizować swoje 

zadania. Do zadań poszczególnych sekcji należy: 

• Sekcja kulturalno-oświatowa: organizowanie szkolnych imprez i uroczystości. 

• Sekcja informacyjno-komunikacyjna: przekazywanie bieżących informacji. 

• Sekcja gospodarczo-finansowa: dokonywanie zakupów potrzebnych do prowadzenia 

działań SU. 

• Sekcja krajoznawczo–turystyczna i ochrony środowiska: organizowanie wycieczek 

i rajdów do ciekawych turystycznie i historycznie miejsc Polski i promowanie ekologicznej 

postawy. 

• Sekcja nowoczesnych technologii: redagowanie i przygotowywanie postów na stronie 

internetowej Samorządu Uczniowskiego i szkoły. 

5. Na początku roku szkolnego Rada SU przygotowuje roczny plan pracy na podstawie propozycji 

zebranych od uczniów. 
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VIII. Opiekun/opiekunowie Samorządu Uczniowskiego  

1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, 

bezpośrednich i w głosowaniu tajnym lub przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego spośród 

kandydatów zaproponowanych przez uczniów.  

2. Kandydatem na opiekuna może zostać dobrowolnie każdy nauczyciel w szkole.  

3. Wybrany kandydat przedstawiany jest do akceptacji Dyrektorowi Szkoły. 

4. Kadencja Opiekuna trwa trzy lata za poparciem Rady Samorządu Uczniowskiego i uczniów 

szkoły oraz po zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły i zaakceptowaniu przez Radę Pedagogiczną. 

Kadencja może być przedłużana lub skracana na prośbę Rady Samorządu Uczniowskiego 

skierowaną do Dyrektora Szkoły.  

5. Funkcję Opiekuna Samorządu Uczniowskiego może sprawować więcej niż jeden nauczyciel, 

w zależności od potrzeb szkoły. 

6. Obowiązkiem opiekuna jest: 

a) udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli 

i dyrekcji szkoły (np.: pomoc przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych i dobroczynnych), 

b) zapewnianie niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządowej działalności uczniów, 

c) czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, 

d) informowanie o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich, 

e) dążenie do jak najszerszej samodzielności i niezależności samorządu uczniowskiego, 

f) rozpowszechnianie wiedzy o możliwościach działania samorządu w szkole, 

g) dbanie o to, aby uczniowie samodzielnie poszukiwali możliwości i alternatywnych rozwiązań, 

h) wspieranie merytoryczne Rady SU w rozpoznawaniu potrzeb wszystkich uczniów, 

w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu samodzielnych decyzji, 

i) motywowanie do działań i podejmowania samodzielnych inicjatyw przez uczniów, 

j) zachęcanie uczniów do bezpośrednich kontaktów z pozostałymi organami szkoły oraz 

instytucjami zewnętrznymi. 

 

IX. Fundusze Samorządu Uczniowskiego 

1. Samorząd jako jednostka nie posiada funduszy. 

2. W celu zakupienia rzeczy niezbędnych do prowadzenia aktywnej działalności w szkole, opiekun 

może zwrócić się z prośbą do dyrektora szkoły/Rady Rodziców o sfinansowanie zakupów. W takich 

przypadkach opiekun zobowiązuje się do dokładnego opisania zakupionych produktów 

na wystawionej fakturze. 

 

X. Obowiązki uczniów, nauczycieli i Dyrekcji Szkoły względem Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Powinno się przestrzegać postanowień zawartych w regulaminie Samorządu Uczniowskiego. 

2. Wychowawcy klas i nauczyciele mają obowiązek udzielać pomocy organizacyjnej 

i merytorycznej samorządowi, służyć mu doświadczeniem i radą; 

3. Dyrekcja Szkoły, okresowo lub na wniosek Samorządu Uczniowskiego, ma obowiązek 

spotykania się z Samorządem Uczniowskim, wysłuchania wniosków i postulatów dotyczących 

życia uczniów i udzielania na nie odpowiedzi; 

4. Wszystkie zmiany Regulaminu Samorządu Uczniowskiego wymagają zgody uczniów, Dyrektora 

Szkoły oraz opinii Rady Pedagogicznej. 

 

Powyższy regulamin został przedstawiony uczniom na zebraniu ogólnym i po głosowaniu przyjęty 

do realizacji.  Rada Pedagogiczna zatwierdziła Regulamin w dniu 12 marca 2020r.  

Regulamin obowiązuje od 13 marca 2020r 


