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REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Górze 

Samorząd jest strukturą wewnątrzszkolną, organizującą wszystkich uczniów  

w działalności, w której uczestniczą zaproszeni do współpracy nauczyciele, rodzice, jak i  inne 

osoby ze środowiska społecznego szkoły. Na zewnątrz samorząd uczniowski jest 

reprezentowany przez wybrane spośród uczniów organa przedstawicielskie / rady, zarządy, 

sekcje, komisje /. 

 

I. CELE DZIAŁALNOŚCI  SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

1. uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz 

partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów 

wychowawczych szkoły, 

2. rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i 

wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i 

grupę,  

3. kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do 

aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.  

 

II. ZADANIA 

1. organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków 

szkolnych, 

2. przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie 

wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej, 

3. współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań 

naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie 

wypoczynku i rozrywki, 

4. dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania 

niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie do udziału w pracy 

społecznie-użytecznej w środowisku, 

5. organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w 

środowisku rówieśniczym i rodzinnym, 

6. dbanie – w całokształcie swojej działalności – o dobre imię i honor szkoły, 

kultywowanie i wzbogacenie jej tradycji.  
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III. UPRAWNIENIA SAMORZĄDU SZKOLNEGO.  

1. przedstawienie propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły 

wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,  

2.  wyrażenie opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w formułowaniu 

przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej,  

3. wydawanie gazetek szkolnych, korzystanie z radiowęzła w celu informowania ogółu 

uczniów o swojej działalności, 

4. zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole, 

5. udział przedstawicieli w posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących spraw 

wychowawczych i opiekuńczych, 

6. dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu 

samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież,  

7. wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawie powołania określonego nauczyciela na 

opiekuna samorządu z ramienia rady pedagogicznej. 

 

IV. WŁADZE I FINANSE SAMORZĄDU SZKOLNEGO. 

1. Wszyscy uczniowie szkoły należą do Samorządu Szkolnego, a uczniowie 

poszczególnych klas- do samorządu klasowego, 

2. Najwyższą władzą samorządów: klasowego i szkolnego jest ogólne zebranie 

członków, 

3. Władzą wykonawczą samorządu szkolnego są rady samorządu klasowego i 

szkolnego; organem kontrolnym- komisje rewizyjne, 

4. Strukturę organizacyjną rad samorządów klasowych, szkolnych i komisji 

rewizyjnych oraz liczbę ich członków ustanawia ogólne zebranie członków 

samorządów zgodnie z  konkretnymi potrzebami i możliwościami.  

5. Rady samorządów realizują zadania określone planem pracy Samorządu szkolnego. 

Komisja rewizyjna czuwa nad prawidłowym gospodarowaniem środkami 

finansowymi samorządu. 

6. Wybory do samorządów odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach 

demokratycznych przez zebranie ogół członków samorządów. 

7. Kadencja rad samorządów  i komisji rewizyjnych trwa przez okres roku szkolnego. 

8. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich 

działalności; dysponentami funduszów są rady samorządu, w porozumieniu z 

opiekunem.     
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9. Fundusze samorządów mogą być tworzone: 

1) z kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów odpłatnie pracę, 

2) z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez, 

3) z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, 

4) ze środków przekazywanych przez komitet rodzicielski, zakład opiekuńczy, inne 

organizacje i instytucje. 

10. Operacje finansowe i dokumentacje powinny być prowadzone zgodnie z ogólnymi 

zasadami obowiązującymi w gospodarce instytucji.   

 

V. HARMONOGRAM I REGULAMIN WYBORÓW DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

1.Harmonogram wyborów: 

1)  zapoznanie młodzieży z regulaminem wyborów, 

2)  wybór w klasach I, II i III delegatów na zebranie wyborcze, 

3) prowadzenie kampanii wyborczej /plakaty, audycje przez radiowęzeł, 

4)  kampania wyborcza trwa do dwóch tygodni, 

5) zebranie oceniające prace ustępującego samorządu szkolnego odbywa się we 

wcześniejszym terminie 

2. Regulamin wyborów: 

(a) wybory do Samorządu szkolnego są tajne, pośrednie, dwustopniowe i odbywają 

się na początku roku szkolnego, 

(b) kandydaci do Samorządu Szkolnego są wybierani spośród uczniów klas I i II -  

klasy posiadające czynne prawo wyborcze wybierają po dwóch kandydatów do 

Samorządu Szkolnego, 

(c) w ogólnoszkolnym zebraniu wyborczym biorą udział wybrani delegaci, 

członkowie ustępującego Samorządy Szkolnego oraz z urzędu – przewodniczący 

Samorządów klasowych, 

(d) wszyscy wymienieni mają prawo wyborcze, czynne i bierne, 

(e) akt wyborczy dokonuje się przez wpisanie ustalonej ilości nazwisk z liczby 

kandydatów wybranych w klasach I i II, 

(f) głos jest nieważny, jeśli wpisano większą liczbę nazwisk niż liczba, którą ustaliło 

zebranie, lub nie wpisano żadnego nazwiska, 

(g) wybory są dwuczęściowe: 

1) wyborcy najpierw wybierają w tajnym głosowaniu grupę uczniów chętną do 

pracy w Zarządzie w liczbie 20 osób, 
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2)  na następnym zebraniu ukonstytuowany Zarząd wybiera spośród siebie 

przewodniczącego, zastępcę, sekretarza, skarbnika, przewodniczących 

poszczególnych sekcji. Głosowanie jest jawne. 

 - kadencja wybranego Samorządu Szkolnego trwa jeden rok, 

-  nad prawidłowością i przebiegiem wyborów czuwa Komisja Wyborcza 

powołana przez Samorząd Szkolny, którą tworzy trzech przedstawicieli 

ustępującego Samorządu, nie kandydujących w wyborach do nowej Rady. 

 

VI. STRUKTURA DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU SZKOLNEGO: 

1. Samorząd Szkolny przekłada młodzieży roczny plan pracy samorządów klasowych, a 

także wniesienia przez uczniów swoich propozycji, uwag itp. 

2. Plan pracy Samorządu Szkolnego skorelowany jest z planem pracy szkoły na bieżący rok 

szkolny. 

3. W harmonogramie prac zespołu Kierowniczego szkoły są comiesięczne spotkania z 

samorządami poszczególnych poziomów klas, ma których omawiane są osiągnięcia i 

kłopoty uczniów, udzielane są również informacje o sposobie załatwiania spraw, 

stawianych na poprzednim zebraniu, lub przyczynach ich nie załatwienia. 

4. Różnych informacji dotyczących bieżących spraw szkoły udziela przez radiowęzeł 

Dyrektor szkoły lub przewodniczący Samorządu Szkolnego. 

5. Na bieżąco odbywają się spotkania z Dyrektorem szkoły przewodniczącego i opiekuna 

Samorządu Szkolnego, na których omawiane są problemy szkoły, sprawy dotyczące 

realizacji planu pracy. 

6. Samorząd Szkolny realizuje roczny plan pracy w oparciu o działalność Rady Rodziców. 

 

VII. STRUKTURA SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

1. Przewodniczący Samorządu Szkolnego – obejmuje całokształt spraw organizacyjnych, 

reprezentuje szkołę,  

 2.  Zastępca przewodniczącego-współpracuje ściśle z przewodniczącym i opiekunem 

3 Sekretarz 

4. Skarbnik  

5. Komisje rewizyjne: 

Skład: 

- pani dyrektor Magdalena Mielczarek 

- opiekun samorządu szkolnego pani Edyta Bretsznajder 
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- dwóch uczniów 

Zakres czynności: 

- kontrolowanie księgi wydatków 

- nadzór nad przebiegiem akcji charytatywnych i imprez kulturalnych organizowanych 

przez Samorząd Szkolny  

 

VIII. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Obowiązki przewodniczących klasowych: 

- gospodarze klas pełnią rolę organu wykonawczego w Samorządzie Szkolnym, są oni 

odpowiedzialni za działanie swoich klas, 

- informuje na bieżąco uczniów ze swoich klas o prawach w działaniu Samorządu 

szkolnego, są zobowiązani do wykonywania poleceń, zleconych im przez Radę 

Samorządu Szkolnego, przewodniczący składają sprawozdania z działalności 

samorządu klasowego na ogólnych zebraniach Samorządu, 

2. Obowiązki opiekuna Samorządu Szkolnego : 
- udzielanie pomocy w realizacji zadań w szczególności wymagających udziału 

nauczycieli i dyrekcji, 

- zapewnienie z upoważnienia dyrektora szkoły niezbędnych warunków organizacyjnych 

do samorządowej działalności młodzieży, 

- czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu w tym również w zakresie 

dysponowania jego funduszami, 

- informowanie młodzieży o uchwałach rad pedagogicznych dotyczących spraw 

uczniowskich, 

- inspirowanie nauczycieli /wychowawców/ do współpracy z Samorządem i udzielania 

mu pomocy w jego działalności, 

- uczestnictwo w ocenianiu pracy Samorządu Szkolnego dokonywanej przez dyrekcję 

szkoły i radę pedagogiczną. 

 

 

 

Przewodniczący Samorządu     Opiekun Samorządu Szkolnego  

            Szkolnego 

 

 

 


