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Załącznik nr 6 do Statutu 

Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Kcyni 
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ROZDZIAŁ I 

 

Przepisy ogólne 

 

§ 1. 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły . 

2. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

2.1. na szczeblu klasowym : samorządy klasowe, 

2.2. na szczeblu szkoły : Rada Uczniowska.  

 

§ 2. 

 

1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz 

Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, 

realizowania praw ucznia określonych w Kodeksie Ucznia Zespołu Szkół im. Janusza 

Korczaka w Kcyni, w tym w szczególności: 

1.1. prawa do zapoznania się z programem nauczania, 

1.2. prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,  

1.3. prawa do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania 

własnych zainteresowań, 

1.4. prawa do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem szkoły, 

1.5. reprezentowania szkoły w poczcie sztandarowym. 

2. Na wniosek Dyrektora szkoły Samorząd Uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela. 

3. Na prośbę Dyrektora Szkoły Samorząd Uczniowski może przygotować opinię o uczniach 

w szkole, w celu wyróżniania uczniów wzorowych i eliminowania zachowań nagannych. 

 

ROZDZIAŁ II 

 

Samorząd klasowy 

 

§ 3. 

1. Skład samorządu klasowego : 

1.1. Przewodniczący, 

1.2. Zastępca przewodniczącego, 

1.3. Skarbnik. 

2. Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie i wychowawcy 

poszczególnych klas. 

§ 4. 

 

Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim : 

a) ochrona interesów uczniów na szczeblu klasowym, 

b) reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych,  

c) reprezentowanie klasy w imieniu klasy wobec nauczycieli, pracowników administracji 

i obsługi oraz Dyrektora szkoły, 

d) występowania z inicjatywą rozwiązywania problemów na szczeblu klasowym i 

szkolnym, 
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e) organizowanie imprez klasowych, uczestnictwo w przygotowywaniu imprez 

szkolnych i pozaszkolnych, 

f) udział w pracach organizowanych przez Radę Uczniowską,  

g) dbałość o mienie klasowe i szkolne. 

 

ROZDZIAŁ III 

 

Rada Uczniowska 

 

§ 5. 

 

1. Rada Uczniowska składa się z uczniów wybieranych w wyborach tajnych, bezpośrednich 

i równych. 

2. W skład Rady Uczniowskiej wchodzą : 

1) Przewodniczący, 

2) Zastępca Przewodniczącego, 

3) Sekretarz,  

4) 4 członków. 

3. Kadencja Rady Uczniowskiej w naszej szkole trwa 1rok szkolny. 

4. Członkami Rady mogą być uczniowie klas od IV szkoły podstawowej do klasy III 

zawodowej. 

5. Przewodniczący Rady Uczniowskiej swoją postawą i właściwym zachowaniem daje 

przykład do naśladowania innym członkom społeczności uczniowskiej. 

6. W razie konieczności Rada Uczniowska może powołać komisję dyscyplinarno – 

regulaminową wyłanianą z członków Rady.  

7. Pierwsze zebranie Rady Uczniowskiej zwołuje opiekun Samorządu Uczniowskiego w 

miesiącu wrześniu. 

§ 6. 

 

1. W celu usprawnienia swej działalności Rada Uczniowska może powołać sekcje do 

wykonywania określonych zadań. 

2. Prace wszystkich sekcji koordynują nauczyciele będący opiekunami Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

Wybory do Rady Uczniowskiej 

 

§ 7. 

 

1. Wybory w naszej szkole przeprowadza się co rok.  

2. Wybory są tajne, bezpośrednie i równe.  

3. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie Szkoły.  

4. Bierne prawo wyborcze posiada każdy uczeń, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej 

do klasy III zawodowej. 

5. Wybory Samorządu Uczniowskiego zarządza opiekun w porozumieniu z ustępującą Radą 

Uczniowską i Dyrektorem Szkoły. 

6. Zarządzenie o wyborach umieszcza się na gazetce w holu głównym w Szkole. 
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7. Kandydatów zgłaszają samorządy klasowe. Informację o kandydatach przekazuje się 

opiekunowi Samorządu Uczniowskiego najpóźniej na 10 dni przed planowanym dniem 

wyborów. 

8. Listę kandydatów do Rady Uczniowskiej wywiesza opiekun Samorządu Uczniowskiego 

się na tablicy ogłoszeń najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem wyborów.  

9. Przebieg wyborów i jej formę ustala się w tym samym dniu po przygotowaniu sali do 

głosowania.  

10. Wybory przebiegają pod nadzorem Dyrektora szkoły, wyznaczonych uczniów oraz 

opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 8. 

 

1. Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami 

kandydatów.  

2. Głosować można na jednego kandydata. Wyborca stawia znak „X” obok kandydata, na 

którego głosuje. 

3. Wyborca wrzuca kartkę do urny w obecności komisji wyborczej, powołanej przez 

opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 9. 

 

1. W skład Rady Uczniowskiej wchodzą ci kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą 

ilość głosów. 

2. Trzech kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów utworzą prezydium 

Rady Uczniowskiej i otrzymają funkcję: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego 

oraz Sekretarza.  

 

§ 10. 

 

W sprawach wymagających rozstrzygnięcia decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły w 

porozumieniu z opiekunami Samorządu Uczniowskiego. 

 

ROZDZIAŁ V 

 

Odwołanie członka Rady Uczniowskiej 

 

§ 11. 

 

1. Członka Rady Uczniowskiej można odwołać, jeżeli narusza regulamin Samorządu 

Uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach Rady. 

2. Na miejsce odwołanego członka Rady Uczniowskiej powołuje się ucznia, który w 

ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie jest członkiem Rady 

lub osobę zgłoszoną i zaakceptowaną przez całą społeczność uczniowską. 

3. Członek Rady Uczniowskiej może sam zrezygnować z działalności w Radzie. 
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ROZDZIAŁ VI 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 12. 

 

1. Kandydatów na opiekunów Samorządu Uczniowskiego może proponować : 

1.1. Rada Rodziców 

1.2. Rada Pedagogiczna 

1.3. Samorządy klasowe 

2. Kadencja opiekunów trwa 1 rok szkolny, z możliwością przedłużenia tej kadencji 

maksymalnie na kolejny rok szkolny. 

3. Wyboru opiekunów Samorządu Uczniowskiego dokonują uczniowie, zgodnie z procedurą 

określoną w Rozdziale IV niniejszego regulaminu. 

 

ROZDZIAŁ VII 

 

Przypisy końcowe 

 

§ 13. 

 

1. Wszystkie decyzje Rady Uczniowskiej i samorządów klasowych podejmuje się 

większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Uczniowskiej i 

samorządów klasowych. 

2. Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone przez Dyrektora 

Szkoły, po sprawdzeniu ich zgodności z prawem. 

 

 

 

 

 

 


