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REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH  

IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO W POZNANIU 
 

(Tekst ujednolicony stan na dzień 21.12.2018 r.) 
 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty. 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych 

zwanego dalej Zespołem Szkół. 

3. Samorząd Uczniowski, w sprawach należących do jego kompetencji, jest niezależny 

w podejmowaniu ustaleń i działań. 

4. Celem działalności Samorządu Uczniowskiego jest kształtowanie umiejętności i postaw 

społecznego działania, a więc przygotowanie młodzieży do czynnego, samodzielnego 

życia w społeczeństwie. 

5. Niniejszy Regulamin określa zasady działalności Samorządu Uczniowskiego 

w Zespole Szkół. 

6. Regulamin Samorządu Uczniowskiego oraz zmiany w tym regulaminie są uchwalane przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

7. Uchwalony przez Samorząd Uczniowski Regulamin działalności lub jego zmiany 

wymagają kontrasygnaty Dyrektora Zespołu Szkół potwierdzającej ich zgodność z 

przepisami prawa.   

 

§ 2 

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół oraz 

Dyrektorowi Zespołu Szkół wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych 

zainteresowań; 

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej; 
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5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

Dyrektorem Zespołu Szkół. 

 

§ 3 

SAMORZĄDY KLASOWE 

1. Samorząd Uczniowski składa się z Samorządów Klasowych, w skład których wchodzą 

wszyscy uczniowie danego oddziału.   

2. Każdy Samorząd Klasowy wybiera spośród uczniów danego oddziału Radę Samorządu 

Klasowego, która go reprezentuje i jest upoważniona do występowania w imieniu całej 

klasy lub poszczególnych uczniów. 

3. W skład Rady Samorządu Klasowego każdego oddziału wchodzą: 

1) przewodniczący; 

2) zastępca przewodniczącego; 

3) skarbnik. 

4. Wybory do Rad Samorządów Klasowych odbywają się na początku każdego roku       

szkolnego, najpóźniej do 30 września.  

5. Wybory do Rad Samorządów Klasowych są tajne, a za ich właściwe zorganizowanie i 

przeprowadzenie odpowiedzialni są wychowawcy poszczególnych klas.   

6. Kadencja Rady Samorządu Klasowego trwa przez cały cykl kształcenia. 

7. Każdy członek Rady Samorządu Klasowego może w każdej chwili złożyć rezygnację z 

pełnienia funkcji lub zostać odwołanym przez uczniów danego oddziału w 

przeprowadzonym tajnym głosowaniu.  

8. W przypadku konieczności wyboru nowych członków Rady Samorządu Klasowego w 

miejsce osób które odwołano lub złożyły rezygnację, wychowawca klasy organizuje  

nadzwyczajne przedterminowe wybory. 

 

§ 4 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Organem Samorządu Uczniowskiego jest Rada Samorządu Uczniowskiego, będąca 

jedynym reprezentantem ogółu uczniów Zespołu Szkół. 

2. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą Rady Samorządów Klasowych będące 

przedstawicielami uczniów z wszystkich oddziałów.  
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3. Rada Samorządu Uczniowskiego ma prawo: 

1) wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów Samorządu Uczniowskiego; 

2) zwoływać zebrania w terminach uzgodnionych z opiekunami i Dyrektorem 

Zespołu Szkół; 

3) korzystać z pomieszczeń i wyposażenia szkoły na zasadach określonych przez 

Dyrektora Zespołu Szkół; 

4) wyrazić, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół, opinię w sprawie skreślenia ucznia 

z listy uczniów; 

5) wyrazić za pośrednictwem poszczególnych Samorządów Klasowych opinię na temat 

pracy nauczyciela w momencie dokonywania jego oceny przez Dyrektora Zespołu 

Szkół; 

6) organizować w porozumieniu z opiekunami i Dyrektorem Zespołu Szkół akcje 

promujące szkołę; 

7) współpracować z Samorządami Uczniowskimi innych szkół oraz młodzieżowymi 

radami samorządowymi o podobnym charakterze; 

8) organizować w porozumieniu z opiekunami i Dyrektorem Zespołu Szkół różnego 

rodzaju akcje o charakterze charytatywnym lub pomoc rzeczową i finansową na rzecz 

potrzebujących oraz celowe zbiórki środków pieniężnych we współpracy z Radą 

Rodziców Zespołu Szkół.    

   

4. W skład Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą: 

1) przewodniczący SU; 

2) wiceprzewodniczący SU 

3) skarbnik; 

4) dwóch stałych członków Prezydium, stanowiących kierownictwo wybranych przez 

siebie sekcji. 

5. Do zadań Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego należy: 

1) zwoływanie zebrań Rady Samorządu Uczniowskiego; 

2) wykonywanie uchwał podjętych przez Radę Samorządu Uczniowskiego; 

3) terminowa realizacja zatwierdzonego na dany rok szkolny programu działania Rady 

Samorządu Uczniowskiego; 

4) reprezentowanie Rady Samorządu Uczniowskiego wobec innych organów szkoły.   
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6. Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego mogą być zwoływane z inicjatywy: 

1) przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, skarbnika lub pozostałych członków 

Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego  

2) każdego z dwóch opiekunów Samorządu Uczniowskiego; 

3) co najmniej 1/3 członków Rady Samorządu Uczniowskiego; 

4) Dyrektora Zespołu Szkół.   

7. Informacje o terminach zebrań Rady Samorządu Uczniowskiego podawane są z co 

najmniej dwudniowym wyprzedzeniem poprzez dziennik elektroniczny. W nadzwyczajnych 

przypadkach informacja o zwoływanym zebraniu może być przekazana ustnie 

przedstawicielom poszczególnych oddziałów.  

8. Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego są prowadzone przy wsparciu opiekunów 

Samorządu Uczniowskiego przez przewodniczącego Prezydium, który przewodniczy 

obradom i jest odpowiedzialny za ich właściwy przebieg, a pod jego nieobecność przez 

jednego z zastępców.  

9. Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego są protokołowane. 

10. Rada Samorządu Uczniowskiego prowadzi księgę uchwał. 

11. Protokoły Zebrań Rady Samorządu Uczniowskiego i księga uchwał przechowywane są i 

udostępniane przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego.  

12. Rada Samorządu Uczniowskiego podejmuje uchwały zwykłą większością głosów  

obecnych na zebraniu członków. 

13. Przy podejmowaniu ważnych decyzji Rada Samorządu Uczniowskiego może zwrócić się 

o wyrażenie opinii lub zajęcie stanowiska do całej społeczności uczniowskiej. 

14. Wyrażenie przez Radę Samorządu Uczniowskiego opinii w sprawie skreślenia ucznia z 

listy odbywa się według następującej procedury: 

1) na podstawie podjętej przez Radę Pedagogiczną uchwały o skreśleniu ucznia Dyrektor 

Zespołu Szkół kieruje do Rady Samorządu Uczniowskiego wniosek o wydanie w tej 

sprawie opinii; 

2) na zwołanym przez przewodniczącego Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego 

posiedzeniu, Rada Samorządu Uczniowskiego, w tajnym głosowaniu, wyraża opinię w 

sprawie skreślenia ucznia z listy; 

3) przedmiotem opinii winno być wyłącznie rozpatrzenie konkretnej postawy lub 

zachowania ucznia związanych z podjętą przez Radę Pedagogiczną uchwałą o 

skreśleniu; 

4) przewodniczący Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego przekazuje niezwłocznie 

Dyrektorowi Zespołu Szkół podjętą uchwałę zawierającą wydaną opinię w sprawie 

skreślenia ucznia; 
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5) opinia Rady Samorządu Uczniowskiego nie jest wiążąca dla Dyrektora Zespołu Szkół, 

który podejmuje ostateczną decyzję administracyjną w tej sprawie.  

§ 5 

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera w tajnym głosowaniu dwóch opiekunów 

Samorządu Uczniowskiego z grona nauczycieli Zespołu Szkół informując o tym Dyrektora 

Zespołu Szkół. 

2. Do zadań opiekunów Samorządu Uczniowskiego należy: 

1) pełnienie funkcji doradczej i nadzór nad działaniami podejmowanymi przez Samorząd 

Uczniowski a w szczególności nad ich zgodnością z niniejszym regulaminem i 

obowiązującymi przepisami prawa; 

2) inspirowanie Samorządu Uczniowskiego do inicjatyw i udzielanie jego członkom 

wsparcia; 

3) koordynacja i wsparcie przy realizacji planu działalności Rady Samorządu 

Uczniowskiego; 

4) nadzór nad właściwą organizacją i przeprowadzaniem wyborów do Prezydium Rady 

Samorządu Uczniowskiego; 

5) nadzór nad właściwym dokumentowaniem działalności Rady Samorządu 

Uczniowskiego, a w szczególności nad prowadzeniem protokołów i księgi uchwał; 

6) reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 

przedstawianie na jej forum wniosków, uchwał, opinii i innych propozycji podjętych 

przez Radę Samorządu Uczniowskiego. 

 

3. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego powoływani są na czas nieokreślony, jednak 

Rada Samorządu Uczniowskiego ma prawo w dowolnym momencie podjąć uchwałę o 

ponownym przeprowadzeniu wyborów.  

4. W każdej chwili Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego mogą złożyć rezygnację z 

powierzonej funkcji.  

§ 6 

PLAN DZIAŁALNOŚCI RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego opracowuje na każdy rok szkolny plan swojej 

działalności. 

2. Plan działalności Rady Samorządu Uczniowskiego powinien: 

1) korelować z programem wychowawczym szkoły, programem profilaktyki szkoły oraz 

planem pracy wychowawczo-opiekuńczej na dany rok szkolny; 

2) uwzględniać oczekiwania i potrzeby całej społeczności uczniowskiej; 
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3) przyczyniać się do uaktywniania jak największej liczby uczniów w celu realizacji 

wspólnych zadań i przedsięwzięć. 

3. Opracowany i zatwierdzony na dany rok szkolny plan działalności Rady Samorządu 

Uczniowskiego podawany jest do wiadomości Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi 

Zespołu Szkół. 

4. Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego odpowiedzialne jest za terminową realizację 

zatwierdzonego planu działalności. 

5. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego koordynują realizację planu działalności służąc 

przy tym swoją pomocą i wsparciem. 

 

 

§ 7 

WYBORY PREZYDIUM RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Kadencja przewodniczącego Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego trwa od 

momentu powierzenia mu tej funkcji do czasu zakończenia nauki w Zespole Szkół, z 

zastrzeżeniem pkt. 5. 

2. Kadencja pozostałych członków Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego trwa od 

momentu powierzenia im tej funkcji do czasu zakończenia nauki w Zespole Szkół.  

3. Każdy członek Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego może w dowolnym momencie 

złożyć rezygnację z pełnienia funkcji lub zostać odwołanym przez Radę Samorządu 

Uczniowskiego w przeprowadzonym tajnym głosowaniu.  

4. Wybory przewodniczącego Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się w 

drugim semestrze roku szkolnego, w którym aktualnie pełniący funkcję przewodniczący 

Prezydium kończy naukę w szkole.  

5. W przypadku rezygnacji przez przewodniczącego Prezydium Rady Samorządu 

Uczniowskiego z dalszego pełnienia tej funkcji lub odwołania go w trakcie roku szkolnego, 

przedterminowe wybory nowego przewodniczącego powinny odbyć się w ciągu 30 dni od 

złożenia rezygnacji lub podjęcia uchwały o odwołaniu. Do czasu ogłoszenia wyników 

wyborów i powołania nowego przewodniczącego, funkcję tę pełni wiceprzewodniczący 

Prezydium.     

6. Za właściwe zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów na przewodniczącego 

Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego są odpowiedzialni opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego oraz powołana do tego celu Komisja Skrutacyjna Rady Samorządu 

Uczniowskiego w składzie przewodniczący i dwóch członków. 

7. Komisja Skrutacyjna Rady Samorządu Uczniowskiego wybierana jest w drodze 

głosowania tajnego przez Radę Samorządu Uczniowskiego spośród jej członków. 

8. Komisja Skrutacyjna Rady Samorządu Uczniowskiego przygotowuje i ogłasza listę 

wyborczą kandydatów na przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego. 
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9. Prawo kandydowania na przewodniczącego Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego 

ma każdy uczeń Zespołu Szkół, który: 

1) sam zgłosił chęć kandydowania i uzyskał pozytywną opinię wychowawcy; 

2) został zgłoszony przez inne osoby wchodzące w skład Rady Samorządu 

Uczniowskiego, potwierdził wolę kandydowania i uzyskał pozytywną opinię 

wychowawcy . 

10. Od momentu ogłoszenia przez Komisję Skrutacyjną listy wyborczej umieszczeni na niej 

kandydaci mają 14 dni na zaprezentowanie swojego programu w formie uzgodnionej z 

opiekunami Samorządu Uczniowskiego i Dyrektorem Szkoły.  

11. Wyboru przewodniczącego Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego dokonuje cała 

społeczność uczniowska Zespołu Szkół w głosowaniu tajnym. Każdy z uprawnionych do 

głosowania ma prawo oddać głos tylko na jednego kandydata z ogłoszonej listy. 

12. Wybory wygrywa kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. 

13. W przypadku równej ilości głosów ogłoszona zostaje II tura wyborów. 

14. W przypadku gdy ustępujący przewodniczący Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego 

kończy naukę w szkole, wybrany na jego miejsce nowy przewodniczący rozpoczyna swoją 

kadencję następnego dnia po zakończeniu nauki przez poprzedniego. 

15. Przewodniczący Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego wybrany w wyborach 

przedterminowych rozpoczyna swoją kadencję następnego dnia po ogłoszeniu przez 

Komisję Skrutacyjną wyników wyborów.  

16. Nowo wybrany przewodniczący Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego, po 

zasięgnięciu opinii Rady Samorządu Uczniowskiego, powołuje w terminie 30 dni od 

rozpoczęcia swojej kadencji, wiceprzewodniczącego, skarbnika oraz dwóch członków 

Prezydium, spośród uczniów Zespołu Szkół, którzy potwierdzą wolę pełnienia takiej funkcji, 

z uwzględnieniem zapisów w pkt.2. 

17. Opinia Rady Samorządu Uczniowskiego w sprawie powołania wiceprzewodniczącego, 

skarbnika oraz pozostałych członków Prezydium nie jest wiążąca dla przewodniczącego.  

18. Wszczęcie procedury odwoławczej członka Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego 

musi być odpowiednio uzasadnione i może się odbyć w dowolnym momencie.  

19. Procedura odwoławcza przewodniczącego Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego 

może być wszczęta z inicjatywy i na wniosek: 

1) co najmniej 1/3 członków Rady Samorządu Uczniowskiego; 

2) każdego z dwóch opiekunów Samorządu Uczniowskiego; 

3) Dyrektora Zespołu Szkół. 

20. Procedura odwoławcza wiceprzewodniczącego, skarbnika oraz pozostałych członków 

Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego może być wszczęta z inicjatywy i na wniosek: 
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1) przewodniczącego Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego, 

2) co najmniej 1/3 członków Rady Samorządu Uczniowskiego; 

3) każdego z dwóch opiekunów Samorządu Uczniowskiego; 

4) Dyrektora Zespołu Szkół. 

21. W przypadku ukończenia szkoły, rezygnacji z pełnienia funkcji lub odwołania 

wiceprzewodniczącego, skarbnika lub któregoś z członków, przewodniczący Prezydium 

Rady Samorządu Uczniowskiego powołuje na to miejsce inną osobę zgodnie z 

procedurami opisanymi w ust.16 i 17.  

 

      § 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieokreślonych niniejszym regulaminem, ostateczne decyzje podejmuje Rada 

Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z opiekunami Samorządu Uczniowskiego  

i Dyrektorem Zespołu Szkół. 

2. Niniejszy tekst jednolity Regulaminu działalności Samorządu Uczniowskiego Zespołu 

Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu wchodzi w życie z dniem 

21.12.2018 r. Jednocześnie z dniem 21.21.2018 r. traci moc tekst jednolity Regulaminu  

z dnia 12 października 2015 roku.  

Uchwalono na zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego ZSS w dniu 18.12.2018 roku 

(uchwała Rady Samorządu Uczniowskiego ZSS nr 2/2018/19 z dnia 18.12.2018 r.) 

 

                      .....……………………………………….. 

              Przewodniczący Prezydium 
Rady Samorządu Uczniowskiego ZSS 

 

 

         ………………………………..…………. 

 

               kontrasygnata  
           Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych 


