
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

w Zespole Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Jana Karskiego w Nowym Sączu 

My, Uczniowie Zespołu Szkół Społecznych Splot z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Jana Karskiego w 

Nowym Sączu uchwalamy ten regulamin, aby służył całej społeczności szkolnej. Jesteśmy świadomi 

zawartej w nim treści i zobowiązujemy się do jej przestrzegania. Pamiętając o historycznej Konstytucji 

Zespołu Szkół Społecznych „Splot” stworzonej przez uczniów i nauczycieli w 1994 roku, chcemy 

współtworzyć szkołę w klimacie partnerstwa i zaufania oraz przygotować się przy wsparciu Szkoły do 

realizacji ambitnych planów w wolnym i demokratycznym kraju. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 § 1 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu, zwanego dalej Szkołą.  

 

§ 2 

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Statutu Montessori Społecznej Szkoły Podstawowej "Splot" z 

Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu, Statutu Społecznego Liceum Ogólnokształcącego "Splot" z 

Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2020 r r. poz. 910, z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń dotyczących oświaty oraz 

niniejszego Regulaminu.  

 

CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§ 3 

1. Do głównych celów działalności Samorządu Uczniowskiego należą:  

   1) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w 

sprawach Szkoły; 

   2) przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Szkoły wniosków, opinii i 

potrzeb uczniów we wszystkich sprawach Szkoły; 

   3) zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych 

pomysłów dla wspólnego dobra; 

   4) promowanie wiedzy na temat praw i obowiązków ucznia oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem; 

   5) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej i       

naukowej w Szkole.  

 

 

2. Samorząd Uczniowski ma prawo:  

    1) uczestniczyć w obradach Rady Szkoły (5 uczniów, będących jednocześnie członkami Rady Samorządu 

Uczniowskiego); 

    2) wybierać nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu;  

   3) do przywilejów i nagród wynikających ze Statutu Montessori Społecznej Szkoły Podstawowej "Splot" 

z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu, Statutu Społecznego Liceum Ogólnokształcącego "Splot" 

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu; 

    4) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem 

szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania zainteresowań ucznia; 

    5) typowanie kandydatów i sporządzanie wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów 

uczniom, spełniającym określone warunki. Następnie przedstawia wniosek Radzie Szkoły, zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady 

Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie listy uczniów przedstawionej przez Dyrektora Szkoły. 

 

3. Samorząd Uczniowski ma obowiązek:  

    1) dbania o dobre imię Szkoły;  

    2) stosowania się do zapisów Statutu Montessori Społecznej Szkoły Podstawowej "Splot" z Oddziałami 

Dwujęzycznymi w Nowym Sączu, Statutu Społecznego Liceum Ogólnokształcącego "Splot" z Oddziałami 



Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu oraz innych aktów prawnych, w tym występujących 

na terenie Szkoły oraz obowiązków z nich wynikających.  

 

4. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Szkoły lub placówki, Radzie Pedagogicznej oraz 

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

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.).  

 

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 4 

1. Opiekę nad pracą Samorządu Uczniowskiego sprawuje Opiekun Samorządu.  

 

2. Opiekunem każdorazowo jest nauczyciel Szkoły.  

 

§ 5 

 

1. Opiekuna Samorządu wybiera Samorząd Uczniowski w drodze głosowania ogółu członków, w wyborach 

powszechnych, tajnych, równych, bezpośrednich.   

 

2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wybierany jest w tym samym terminie co Rada Samorządu 

Uczniowskiego.  

 

3. Na tydzień przed dniem wyborów Sekretarz Uczniowskiej Komisji Wyborczej sporządza listę kandydatów 

na funkcję Opiekuna Samorządu.  

 

4. Nauczyciele muszą wyrazić zgodę na kandydowanie na Opiekuna Samorządu. 

 

5. Opiekunem Samorządu zostaje nauczyciel, który uzyskał najwięcej głosów. 

 

6. Jeżeli do wyborów zgłosi się jeden kandydat, aby zostać Opiekunem Samorządu kandydat musi uzyskać 

poparcie na poziomie 50% + 1 głos.  

 

7. Jeżeli kandydat nie uzyska poparcia wskazanego w ust. 5, o jego wyborze na funkcję Opiekuna  decyduje 

Rada Samorządu Uczniowskiego, w formie głosowania tajnego większościowego.  

 

8. Rada Samorządu Uczniowskiego zasięga opinii Dyrektora co do osoby kandydata na funkcję Opiekuna 

Samorządu Uczniowskiego.  

 

9. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia głosowania związanego z wyborem Opiekuna 

Samorządu Uczniowskiego z różnego rodzaju przyczyny, funkcję Opiekuna pełni Dyrektor lub osoba przez 

niego wyznaczona.  

 

§ 6 

1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest strażnikiem, gwarantem i głównym orędownikiem praw uczniów 

w Szkole.  

2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest edukatorem, dbający o wiedzę i rozwój umiejętności oraz 

talentów wszystkich uczniów.  

3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest koordynatorem działań uczniowskich, prowadzonych z oddolnej 

inicjatywy uczniów.  

4. Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest dla uczniów źródłem inspiracji i dobrych rad, dotyczących tego 

jak rozwiązywać problemy.  

5. Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest źródłem wiedzy na temat tego, jak organizować pracę i strukturę 

samorządu, jak realizować i prowadzić projekty samorządowe, jak pozyskiwać sojuszników i wsparcie 

finansowe.  

6. Opiekun Samorządu Uczniowskiego o jest łącznikiem między uczniami a Dyrektorem czy Radą 

Pedagogiczną.  



7. Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest największym sojusznikiem działań Samorządu – docenia, 

konstruktywnie ocenia pracę Samorządu, podpowiada rozwiązania problemów i pomysły na działania, 

motywuje do pracy, buduje poczucie wartości, dodaje energii. Nie ma on jednak głosu decydującego na 

decyzje Samorządu Uczniowskiego i jego organów. Ostateczne decyzje podejmowane są w porozumieniu z 

Dyrektorem Szkoły.  

8. Opiekun Samorządu Uczniowskiego pomaga w wykonywaniu zadań Rady Samorządu Uczniowskiego, 

wspiera Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego oraz Członków Rady Samorządu 

Uczniowskiego w realizacji zamierzonych celów. 

 

 

 

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA 

§ 7 

1. Do wybieralnych organów Samorządu Uczniowskiego należą:  

    1) Zarządy Samorządów Klasowych;  

    2) Rada Samorządu Uczniowskiego;  

    3) Specjalne (np. Rzecznik Praw Ucznia).  

2. Ich kadencja trwa w czasie wskazanym w art. 18 ust.4 i art. 20 § 10 ust.3 do kolejnego dnia wyborów.  

3. Specjalne organy wybierane są przez Radę Samorządu Uczniowskiego na wniosek Samorządu 

Uczniowskiego, chyba że przepis prawa mówi inaczej. Funkcje Specjalne można łączyć z funkcją w 

Zarządzie Samorządu Klasowego lub funkcją w Radzie Samorządu Uczniowskiego.  

4. Decyzja o wyborze organu Specjalnego zapada tylko  w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.  

 

§ 8 

Zarządy Samorządów Klasowych:  

   1) identyfikują potrzeby uczniów;  

   2) inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, 

naukowej w Szkole; 

   3) informują uczniów o działalności Rady Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 9 

Do obowiązków Zarządów Samorządów Klasowych należy:  

   1) realizacja celów Samorządu Uczniowskiego;  

   2) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Rady Samorządu Uczniowskiego i Dyrektora; 

   3) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy Rady Samorządu 

Uczniowskiego;  

4) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Rady Samorządu Uczniowskiego 

 

.  

§ 10 

1. Do kompetencji Rady Samorządu Uczniowskiego należy:  

    1) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań Samorządu Uczniowskiego; 

    2) opracowanie rocznego planu działania Samorządu Uczniowskiego;  

    3) identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby; 

    4) przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły wniosków, opinii i   

                sugestii członków Samorządu Uczniowskiego;  

    5) zbieranie i archiwizowanie [w teczce/segregatorze] bieżącej dokumentacji Samorządu  

               Uczniowskiego;  dokumentację przechowuje się do końca bieżącego roku szkolnego.  

    6) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych 

               decyzji w sprawach Szkoły; 

    7) promowanie wiedzy na temat praw i obowiązków ucznia oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem; 

    8) przedstawianie i opiniowanie propozycji zmian w dokumentach Szkoły.  

 

2. Obrady Rady Samorządu Uczniowskiego zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Samorządu 

Uczniowskiego z jego własnej inicjatywy, przynajmniej raz w miesiącu, na żądanie co najmniej połowy 

członków Rady Samorządu Uczniowskiego, Opiekuna Samorządu lub Dyrektora Szkoły.  

 



3. Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego, Opiekun Samorządu Uczniowskiego lub Dyrektor Szkoły 

żądając zwołania obrad Rady Samorządu Uczniowskiego, przedstawiają Przewodniczącemu Rady wniosek 

o zwołanie spotkania wraz z proponowanym porządkiem obrad. 

 

§ 11 

Do obowiązków członków Rady Samorządu Uczniowskiego należy:  

 1) uczestnictwo w pracach Rady i realizacja celów Samorządu Uczniowskiego; 

 2) stosowanie się w swojej działalności do zaleceń Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego;  

 3) uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów; 

 4) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy Rady;  

 5) włączanie uczniów w ogólnoszkolne i pozaszkolne działania Rady Samorządu Uczniowskiego.  

 

§ 12 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z:  

    1) Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego;  

    2) Wiceprzewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego;  

    3) Sekretarza Rady Samorządu Uczniowskiego;  

    4) Członków Rady Samorządu Uczniowskiego.  

2. Przy określaniu stanu osobowego Rady Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny, stosuje się zasadę 

wprost proporcjonalności - do liczby klas w Szkole.  

 

§ 13 

1. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego:  

    1) kieruje pracą Rady Samorządu Uczniowskiego;  

    2) reprezentuje Samorząd Uczniowski;  

    3) odpowiada za sporządzenie planu pracy Rady Samorządu Uczniowskiego oraz sprawozdania  

        końcowego z działalności Samorządu Uczniowskiego;   

    4) zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Samorządu Uczniowskiego;  

    5) składa na posiedzeniu okresowe informacje o swej działalności w zakresie reprezentowania Rady; 

 

2. Przewodniczący może czasowo przekazać swoje obowiązki Wiceprzewodniczącemu, na podstawie 

wcześniejszych ustaleń, określanych na początku kadencji.  

3. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego może przekazać nadzór nad obszarami swoich działań 

Wiceprzewodniczącemu Rady Samorządu Uczniowskiego.  

 

§ 14 

Sekretarz Rady Samorządu Uczniowskiego:  

    1)sporządza niezwłocznie protokoły z posiedzeń Rady Samorządu Uczniowskiego 

 2) przechowuje i zabezpiecza wraz z Opiekunem Samorządu Uczniowskiego dokumentację Samorządu      

Uczniowskiego; 

  

§ 15 

Podział funkcji, obowiązków i realizacji zadań Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje ustalony na 

pierwszym posiedzeniu Rady. Podział funkcji, obowiązków i realizacji zadań jest na bieżąco aktualizowany. 

Pierwsze zebranie Rady Samorządu Uczniowskiego zwołuje Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego 

wskazana.  

 

§ 16 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego podejmuje decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy 

swego składu.  

 

2. Osoby pełniące funkcje Specjalne wykonują swoje zadania na podstawie tworzonego na ich potrzeby 

regulaminu. 

 

 

 

 



 

 

 

ORDYNACJA WYBORCZA W WYBORACH DO ZARZĄDÓW SAMORZĄDÓW KLASOWYCH 

 

 § 17  

 

Zmian w składzie Zarządu Samorządu Klasowego dokonuje Samorząd Klasowy. O wszelkich zmianach w 

składzie Zarządu Samorządu Klasowego, szczególnie Przewodniczącego Samorządu Klasowego, 

Przewodniczący Samorządu Klasowego powiadamia Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego.  

 

ORDYNACJA WYBORCZA W WYBORACH DO 

RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 18 

 

1. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się do 30 września każdego roku szkolnego.  

2. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia wyborów do 30 września, ustępująca Rada Samorządu 

Uczniowskiego, po konsultacji z Opiekunem Samorządu, przedłuża termin, w którym mają odbyć się 

wybory, do 15 października. O takiej decyzji Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego informuje 

Uczniowską Komisję Wyborczą.  

 

3. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego ukończyli naukę w 

Szkole, informację przekazuje jeden z Członków Rady Samorządu Uczniowskiego, wybrany uprzednio 

przez Członków Rady Samorządu Uczniowskiego na funkcję pełniącego obowiązki Przewodniczącego Rady 

Samorządu Uczniowskiego.  

 

4. Bierne i czynne prawo wyborcze posiada każdy uczeń Szkoły.  

 

 

§ 19 

1. Ustępująca Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera 5-cio osobową Uczniowską Komisję Wyborczą, 

której zadaniem jest przeprowadzenie wyborów do Zarządów Samorządów Klasowych i do Rady Samorządu 

Uczniowskiego. 

2. Uczniowie wchodzący w skład Uczniowskiej Komisji Wyborczej powinni pochodzić z różnych klas.  

3. Uczniowie wchodzący w skład Uczniowskiej Komisji Wyborczej nie mogą w danym roku szkolnym 

kandydować w wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego.  

4. Uczniowska Komisja Wyborcza, bezpośrednio po wyborze, wskazuje ze swego składu: Przewodniczącego 

Uczniowskiej Komisji Wyborczej, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza oraz dwóch Członków. 

 

 

§ 20 

1. Do zadań Uczniowskiej Komisji Wyborczej należy:  

    1) przekazanie informacji oddziałom klasowym o terminie wyborów, zasadach kampanii wyborczej oraz  

        zasadach głosowania, z zastrzeżeniem; 

    2) skonsultowanie z Opiekunem Samorządu Uczniowskiego wszystkich informacji, które Uczniowska 

Komisja Wyborcza zamierza przekazać oddziałom klasowym;  

 

    3) ustalenie regulaminu wyborów, zawierające informacje o: 

        a) dniu i miejscu wyborów,  

        b) sposobie prowadzenia kampanii wyborczej,  

        c) sposobie głosowania w wyborach.  

 

2. Regulamin wyborów musi być ogólnodostępny przed rozpoczęciem kampanii wyborczej.  

 

3. Przyjęciem zgłoszeń od kandydatów na członków Rady Samorządu Uczniowskiego zajmuje się Opiekun 

Samorządu Uczniowskiego lub wyznaczony Członek Uczniowskiej Komisji Wyborczej. 



 

4. Każda klasa, za pośrednictwem Przewodniczącego Zarządu Samorządu Klasowego, może zgłosić 

maksymalnie 2 Kandydatów w wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego.  

 

5. Zgłoszenie powinno nastąpić w nieprzekraczalnym, ustalonym przez UKW terminie.  

 

6.  Przewodniczący Uczniowskiej Komisji Wyborczej wraz z Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest 

odpowiedzialny za przygotowanie kart do głosowania.  

 

7.  Po opracowaniu karty wyborczej winna ona być wywieszona w widocznym miejscu lub miejscach na 

terenie Szkoły.  

 

8.  Karty do głosowania drukuje się w ilości odpowiadającej ilości uczniów w danym roku szkolnym.  

 

9.  Każdą kartę do głosowania obija się pieczątką Rady Samorządu Uczniowskiego.  

 

10.  Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.  

 

11. Wybory poprzedza kampania wyborcza trwająca 7 dni.  

 

 

§ 21 

1. We wskazanym dniu lub dniach, uczniowie mogą oddać swój głos w miejscu, czasie i w sposób wskazany 

przez Uczniowską Komisję Wyborczą.  

 

2. Karty do głosowania powinny być wrzucane przez uczniów do zaplombowanej urny wyborczej.  

 

3.W przypadku braku możliwości przeprowadzenia wyborów w sposób tradycyjny w terminie wskazanym 

w ordynacji wyborczej, Rada Samorządu Uczniowskiego, po konsultacji z Opiekunem Samorządu 

Uczniowskiego i Dyrektorem Szkoły, wydaje decyzję co do sposobu przeprowadzenia głosowania.  

 

§ 22 

1. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Uczniowskiej Komisji Wyborczej niszczy plomby 

znajdujące się na urnie wyciąga z urny głosy, w obecności członków UKW.  

 

2. Uczniowska Komisja Wyborcza wydaje decyzje w sprawie unieważnienia karty do głosowania w 

przypadku złamania zasad głosowania przez głosującego.  

 

3. Uczniowska Komisja Wyborcza przelicza głosy w obecności Opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub 

Dyrektora Szkoły albo wskazanej przez niego osoby.  

 

§ 23 

 

1. Za przygotowanie protokołu z wynikami głosowania odpowiedzialny jest Sekretarz Uczniowskiej Komisji 

Wyborczej.   

 

1. Protokół stanowi dokument wewnętrzny Samorządu Uczniowskiego. Za jego zabezpieczenie 

odpowiedzialny jest Sekretarz Rady Samorządu Uczniowskiego wraz z Opiekunem Samorządu.  

 

3. Niewłaściwe sporządzenie protokołu może być podstawą do unieważnienia wyborów. Decyzję o 

unieważnieniu wyborów podejmuje Uczniowska Komisja Wyborcza. 

 

4. Kolejne wybory powinny odbyć się w ciągu 14 dni. 

 

 

§ 24 



1. Wyniki wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego podaje Uczniowska Komisja Wyborcza 

niezwłocznie po podpisaniu przez siebie protokołu z wyborów.   

 

2. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą osoby z największą liczbą głosów, w liczbie 

wskazanej  przez Uczniowska Komisję Wyborczą w regulaminie wyborów.  

 

3. Przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje uczeń, który uzyskał największą liczbę 

głosów oraz najpóźniej w dniu wyborów ukończył 14 lat. Jeżeli uczeń uzyskał największą liczbę głosów, ale 

nie ukończył 14 lat, za wybranego na funkcję Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego uznaje 

się ucznia, który uzyskał kolejno najwyższy wynik i najpóźniej w dniu wyborów ukończył 14 lat. Osoba z 

największą liczbą głosów, która nie została Przewodniczącym, wchodzi w skład Rady Samorządu 

Uczniowskiego jako członek.  

 

4. Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego na pierwszym posiedzeniu Rady wybierają spośród siebie 

Wiceprzewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego oraz Sekretarza Rady. 

 

5. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego może jednoosobowo zadecydować o powtórnym 

przeliczeniu głosów.  

 

7. Kolejne (ponowne) wybory powinny odbyć się w ciągu 14 dni. 

 

 

§ 25 

1. Każdy uczeń ma prawo zgłosić protest wyborczy.  

2. Protest zgłasza się w formie pisemnej Przewodniczącemu Uczniowskiej Komisji Wyborczej, który ma go 

rozpatrzyć.  

§ 26 

1. Zmian w Ordynacji Wyborczej w wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego dokonuje Rada  

2. Zamian w Ordynacji Wyborczej w wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego można dokonać przed 

rozpoczęciem kampanii wyborczej.  

 

 

§ 27 

1. W przypadku zgłoszenia do wyborów liczby kandydatów mniejszej niż liczba osób wybieranych w 

wyborach na podstawie regulaminu wyborów, Przewodniczący Uczniowskiej Komisji Wyborczej informuje 

o zaistniałej sytuacji Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego.  

 

2. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego może, po konsultacji z Radą, wystąpić do 

Przewodniczącego Uczniowskiej Komisji Wyborczej o unieważnienie wyborów z przyczyn technicznych.  

 

3.  Kolejne (ponowne) wybory powinny odbyć się w ciągu 14 dni. 

 

§ 28 

1.   Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia wyboru, przez jeden rok, do czasu kolejnych 

wyborów.  

 

2. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego może, na wniosek Rady, skrócić kadencję Rady 

Samorządu Uczniowskiego.  

 

3. W przypadku sytuacji występującej w ust. 2 Rada Samorządu Uczniowskiego postępuje zgodnie z 

procedurą § 19. 

 

 

§ 29 

  

1. Mandat Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza lub 

członka Rady Samorządu Uczniowskiego wygasa w wypadku:  



   1) rezygnacji; 

   2) końca kadencji; 

   3) ukończenia nauki w Szkole; 

   4) usunięcia z Rady Samorządu Uczniowskiego, poprzez głosowanie większościowe, na 

       wniosek Przewodniczącego Rady lub minimum połowy składu Rady; 

   5) notorycznego opuszczania spotkań Rady Samorządu Uczniowskiego lub niewypełniania obowiązków   

członka Rady na wniosek Przewodniczącego Rady lub minimum połowy składu Rady. 

 

2. Mandat Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wygasa w przypadku:  

    1) rezygnacji; 

    2) końca kadencji Rady Samorządu Uczniowskiego;  

    3) odwołania decyzją Rady Samorządu Uczniowskiego: przed odwołaniem Rada może  

        zasięgnąć opinii Dyrektora Szkoły oraz Rady Pedagogicznej.  

 

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu, o którym mowa w ust. 1, następuje w trakcie kadencji, wówczas:  

    1) w miejsce stałych członków Rady Samorządu Uczniowskiego - Rada powołuje osoby 

        pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne; 

     2) w przypadku Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego – na czas określony obowiązki  

     Przewodniczącego Rady pełni Wiceprzewodniczący Rady lub przeprowadza się wybory uzupełniające. 

 

4. Wyborów uzupełniających do Rady Samorządu Uczniowskiego nie przeprowadza się, jeżeli do końca 

kadencji Rady pozostało mniej niż 4 miesiące kalendarzowe. 

 

5.  W przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – w ciągu miesiąca od chwili 

wygaśnięcia mandatu przeprowadza się wybór nowego Opiekuna, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni 

tymczasowo Dyrektor. Jeżeli we wskazanym terminie nie zostanie wybrany nowy Opiekun, funkcję tę do 

końca kadencji Rady pełni Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 30 

1. Organy Samorządu Uczniowskiego są reprezentantami ogółu według następującej hierarchii: 

    1) Rada Samorządu Uczniowskiego;  

    2) organy Specjalne; 

    3) Zarządy Samorządów Klasowych. 

  

2. Pięciu Członków Rady Samorządu Uczniowskiego, wybranych przez Radę, wchodzi w skład Rady 

Szkoły. Preferuje się, aby były to osoby pełniące funkcję Przewodniczącego Rady Samorządu 

Uczniowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady, Sekretarza Rady oraz dwóch członków Rady. 

 

 

§ 31 

 

1. Zmiany w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego można dokonać na wniosek Przewodniczącego Rady 

Samorządu Uczniowskiego, Opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Dyrektora Szkoły lub co najmniej 

połowy członków Rady Samorządu Uczniowskiego.  

 

2. O wszystkich zmianach w Regulaminie Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego niezwłocznie 

informuje społeczność szkolną.  

 

3. Uchwała o wprowadzeniu zmiany w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego wchodzi w życie po upływie 

7 dni od dnia jej podjęcia.  

 

4. Zmiany Regulaminu Samorządu Uczniowskiego można dokonać w głosowaniu tajnym ogółu członków 

Samorządu. 

 

5. Dyrektor potwierdza swoim podpisem aktualną wersję Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.  

 



 

 

Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Samorząd Uczniowski w głosowaniu tajnym (zwykłą 

większością głosów) w dniu ………… i wchodzi w życie z dniem …………… .  

 


