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REGULAMIN 

 
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W LUBINIE 
 

Regulamin jest zgodny z art. 55 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zmianami). 
 

§ 1 
 

1. W Zespole Szkół nr 2 w Lubinie działa Samorząd Uczniowski zwany dalej 
„Samorządem”.  

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
3. Organy Samorządu wybierane są w demokratycznych wyborach, których zasady 

określa ordynacja wyborcza stanowiąca integralną część regulaminu. 
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 
5. Opiekunowie Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej mają prawo veta w każdej 

podejmowanej przez Samorząd i jego organy decyzji, jeżeli: 
• Są sprzeczne z obowiązującym w szkole prawem; 
• Są niezgodne z przyjętymi normami społecznymi; 
• Nie służą dobru uczniów; 
• Są przeciwne prawom ucznia; 

 
§2 

 
1. Do zadań Samorządu należy: 

• Organizowanie społeczności uczniowskiej umożliwiające jak najlepsze spełnianie 
obowiązków szkolnych; 

• Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie 
wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej; 

• Dbanie o mienie szkoły oraz godne reprezentowanie szkoły poza placówką; 
• Organizowanie pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce; 
• Współudział w rozstrzyganiu sporów miedzy uczniami oraz na życzenie uczniów 

między uczniem a nauczycielem; 
• Kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły; 
• Bronienie praw uczniów oraz czuwanie nad realizacją przez nich obowiązków 

wynikających z zadań statutowych. 
 

2. Samorząd uczestniczy w życiu szkoły poprzez: 
• Organizowanie działalności uczniów; 
• Organizowanie uroczystości okolicznościowych, akcji charytatywnych, festynów; 
• Redagowanie ściennej gazetki szkolnej; 
• Inicjowanie i organizowanie praz na rzecz szkoły i środowiska lokalnego; 
• Organizowanie czasu wolnego uczniów – imprezy kulturalno-oświatowe. 
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§ 3 
 
1. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji praw 
uczniowskich  takich jak: 
• Prawo do jasnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
• Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie proporcji 

miedzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych 
zainteresowań; 

• Prawo do redagowania ściennej gazetki Samorządu; 
• Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 
• Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej 

lub rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 
w porozumieniu z Dyrektorem szkoły; 

• Prawo do wyboru dwóch nauczycieli pełniących rolę opiekunów Samorządu; 
• Prawo do wyrażania opinii w sprawie wyznaczenia dla danego oddziału 

lub zespołu od  2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej 
w zakresie rozszerzonym; 

• Prawo do wnioskowania o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia 
przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju; 

• Prawo do opiniowania w sprawie wniosku Dyrektora szkoły o wprowadzenie 
obowiązku noszenie przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju; 

• Prawo do opiniowania w sprawie wzoru jednolitego stroju; 
• Prawo do „Szczęśliwego Numerka” zwalniającego z obowiązku odpowiedzi ustnej 

i pisemnej (niezapowiedzianej) z każdego przedmiotu w danym dniu. 
 
2. Samorząd ma również prawo do: 

• Współdecydowania o przyznawaniu uczniom pomocy materialnej; 
• Zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole; 
• Udzielanie poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej kary 

z wyjątkiem kar za bójki, rozboje, kradzieże lub wyłudzenia pieniędzy; 
• Udziału przedstawicieli Samorządu z głosem doradczym w posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej i jej komisji oraz Rady Rodziców, dotyczących ustalenia przepisów 
wewnątrz szkolnych, praw, spraw wychowawczych i opiekuńczych; 

• Dysponowania w porozumieniu z opiekunami Samorządu funduszami będącymi 
w jego posiadaniu; 

 
§4 

 
1. Organami Samorządu są: 

• Zebranie przedstawicieli samorządów klasowych; 
• Rada Samorządu Uczniowskiego, w której skład wchodzą: 

- Przewodniczący Samorządu; 
- Zastępcy przewodniczącego Samorządu; 



3 
 

- Skarbnik; 
- Dwóch protokolantów. 

2. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
 
3. Przewodniczący  Samorządu Uczniowskiego 

3.1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wybierany jest w wyborach  
bezpośrednich. 

 3.2. Do zadań przewodniczącego Samorządu należy: 
• Reprezentowanie Samorządu przed organami szkoły; 
• Czuwanie nad całokształtem pracy Samorządu i jego organów; 
• Organizacja współdziałania Samorządu z samorządami klasowymi 

i organizacjami działającymi w szkole; 
• Reprezentowanie interesów uczniów przed Radą Rodziców, Radą 

Pedagogiczną i Dyrektorem szkoły. 
 

  
§5 

 
1. Opiekunowie Samorządu wybierani są przez nowo wybraną w danym roku szkolnym 

Radę Samorządu Uczniowskiego w terminie ustalonym przez ten organ w drodze 
tajnego głosowania. 

2. Opiekunowie czuwają nad całokształtem prac Samorządu, doradzają i wspomagają 
inicjatywy uczniów. 

3. Opiekunowie nadzorują działalność skarbnika. 
4. Opiekunowie pośredniczą w rozstrzyganiu konfliktów na różnej płaszczyźnie. 
5. Opiekunowie są ogniwem łączącym uczniów z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców 

i Dyrektorem szkoły. 
 

§6 
 
1. Wybory do Samorządu odbywają się w pierwszych dwóch tygodniach września. 
2. Kadencja Samorządu trwa przez okres jednego roku szkolnego, od wyborów 

do wyborów. 
3. Uczeń ubiegający się o funkcję przewodniczącego Samorządu nie może uczęszczać 

do klasy maturalnej. 
 

§7 
 
1. Uczniowie wybierają opiekunów spośród nauczycieli umieszczonych na liście 

wyborczej na takich samych zasadach jak wybory do Rady Samorządu. 
2. Opiekunami zostaje 2 nauczycieli, którzy uzyskają największą ilość głosów. 
 

§8 
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1. Zebrania, narady, spotkania wynikające z działalności Samorządu odbywają się 
w czasie przerw lub wolnym od zajęć lekcyjnych, a za zgodą Dyrektora mogą odbyć 
się podczas lekcji. 

2. Głosowanie nad przyjęciem uchwały odbywa się w trybie jawnym, a w szczególnych 
wypadkach w trybie tajnym. 

3. Uchwały Samorządu obowiązują wszystkich uczniów szkoły. 
4. Dyrektor szkoły ma prawo wstrzymania uchwały Samorządu, gdy są one niezgodne 

ze statutem lub prawem. 
 

§9 
 
1. Samorząd  może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania jego 
    działalności.  
2. Dysponentem funduszy jest rada Samorządu w porozumieniu z opiekunami. 
3. Fundusze mogą pochodzić z dochodów uzyskiwanych z organizowania przez  
    Samorząd imprez lub dobrowolnych wpłat osób i instytucji wspomagających szkołę,  
    a także  z symbolicznych składek uczniowskich ustalanych corocznie. 
4. Każda klasa jest zobowiązana do wpłaty kwoty ustalonej przez przedstawicieli  
    samorządów klasowych oraz Radę Samorządu. 
5. Klasa, która nie wywiązała się  z zadania określonego w p. 4, zostaje wykluczona 
     z udziału w imprezach organizowanych przez Samorząd. 
6. Za zebranie  środków finansowych odpowiedzialny jest skarbnik i ponosi on  
    odpowiedzialność finansową za zgodność wydatków z pozostałymi funduszami. 
 

§10 
 

1. Dokumentację Samorządu szkolnego stanowią: 
• Roczny plan pracy; 
• Zeszyt protokołów z zebrań i notatek wykonanych przez protokolanta; 
• Zeszyt prowadzony przez skarbnika, w którym widnieje zestawienie wydatków 

z przychodami; 
• Sprawozdania z realizacji planu pracy Samorządu (I i II semestr). 

 
2. Informacje o działalności Samorządu przekazywane są społeczności uczniowskiej 

za pośrednictwem gazetki  ściennej.  
§11 

 
1.  Uczeń jest zobowiązany przychodzić w odpowiednim ubiorze codziennym oraz 

galowym na apele i inne akademie (zawsze gdy obowiązuje strój galowy). Szczegółowe 
wytyczne dotyczące ubioru ucznia w Zespole Szkół nr 2 w Lubinie znajdują się 
w Załączniku nr 1 do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego. 

 
Regulamin został zatwierdzony przez Samorząd Uczniowski w dniu 25.05.2011 r. 
Do regulaminu został sporządzony aneks  dnia 10.09.2013. 
 
        Opracował i zatwierdził SU: 
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