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Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku 

  

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Samorząd szkolny tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku: 

 V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki, 

 Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 31. 

§ 2 

Samorząd uczniowski, działający w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku, zwany dalej SU, działa na 

podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2020, poz. 1327), 

Statutu Szkoły Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku oraz niniejszego Regulaminu. 

 

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU 

 

§ 3 

Samorząd uczniowski może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz 

Dyrektorowi w formie pisemnej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,  

w szczególności:   

 programów nauczania, programu wychowawczo-profilaktycznego, ich treści, celów  

i stawianych wymagań,  

 jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

 organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań,  

 redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

 organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu  

z Dyrektorem. 

 

Rozdział III: OPIEKUNOWIE SU 

 

§ 4 

Opiekę nad pracą SU sprawują Opiekunowie SU: 

 V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki, 

 Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 31. 
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§ 5 

Opiekunów SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekunów SU są równe, tajne, 

bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom. 

§ 6 

Opiekunowie SU wspomagają jego działalność poprzez: 

 wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 

 inspirowanie uczniów do działania, 

 pośredniczenie w relacjach SU z Dyrektorem oraz Radą Pedagogiczną. 

 

Rozdział IV: ORGANY SU 
 

§ 7 

Do organów Samorządu szkolnego należą: 

 Samorządy Klasowe, 

 Samorządy Uczniowskie, 

Kadencja organów Samorządu szkolnego trwa 1 rok szkolny.  

§ 8 

Samorządy Klasowe składają się z Przewodniczącego klasy, Wiceprzewodniczącego klasy 

oraz Skarbnika. 

SU składają się z Przewodniczącego SU, Wiceprzewodniczącego LO, 

Wiceprzewodniczącego SP.   

§ 9 

Do obowiązków Samorządów Klasowych należy: 

 identyfikacja potrzeb uczniów, 

 inspiracja i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej, naukowej w szkole, 

 informowanie uczniów o działalności SU, 

 stosowanie się w swojej działalności do wytycznych SU lub Dyrektora, 

 troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, 

 włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania SU. 

 współpraca z SU i Opiekunami SU, 

 opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw SU, 

 zgłaszanie propozycji działań dla SU, 

 kontrolowanie zgodności działań SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem 

Szkoły. 
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§ 10 

Do obowiązków SU należy: 

 koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich, 

 opracowanie rocznego planu działania SU, 

 identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby, 

 przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków, 

opinii, sugestii członków SU, 

 zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU, 

 uczestnictwo w pracach SU i realizacja celów SU, 

 stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji, 

 uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów, 

 troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, 

 włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania SU 

 przygotowanie sprawozdań semestralnych i rocznych z działalności SU. 

§ 11 

Przewodniczący SU: 

 kierują pracą SU, 

 reprezentują SU wobec Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz 

innych organizacji, 

 przedstawiają uczniom, Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców 

plan pracy SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU, 

 zwołują i przewodniczą zebraniom SU oraz Samorządów Klasowych, 

 podczas każdego z zebrań SU oraz Samorządów Klasowych wskazuje inna osobę 

sporządzającą notatkę z obrad, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU. 

§ 12 

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych 

członków SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu SU. 

§ 13 

Decyzje Samorządów Klasowych oraz SU mogą być uchylone przez Dyrektora Szkoły, gdy 

są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły. 

ROZDZIAŁ IV: ORDYNACJA WYBORCZA 

§ 14 

Wybory członków Samorządów Uczniowskich są równe, powszechne, bezpośrednie  

i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym. 

§ 15 

Wybory członków Samorządów Uczniowskich odbywają się raz w roku szkolnym, nie 

później niż do 10 października. 
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§ 16 

Prawo głosowania w wyborach posiadają wszyscy uczniowie szkoły. 

 

§ 17 

1. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Uczniowska Komisja 

Wyborcza. 

2. Uczniowska Komisja Wyborcza składa się z minimum 3 uczniów, którzy w danym 

roku szkolnym nie są kandydatami do Samorządu Uczniowskiego.  

3. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej powinni pochodzić z różnych klas.  

4. Termin wyborów i skład Uczniowskiej Komisji Wyborczej ustalają Opiekunowie 

Samorządów Uczniowskich. 

§ 18 

1. Do zadań Uczniowskiej Komisji Wyborczej należy: 

 ogłoszenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego 
 ogłoszenie kandydatur do SU, 

 poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcanie do udziału  

w wyborach, 

 czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej, 

 przygotowanie wyborów – list kandydatów (załącznik numer 1), kart do głosowania 

(załącznik numer 2), lokalu wyborczego, 

 przeprowadzenie wyborów, 

 obliczenie głosów, 

 sporządzenie protokołu (załącznik numer 3) z wyborów i ogłoszenie ich wyników, 

 przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów. 

 

2. Uczniowska Komisja Wyborcza działa w porozumieniu i ze wsparciem Opiekunów 

Samorządów Uczniowskich. 

3. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, w dniu wyborów, zwolnieni są z zajęć 

lekcyjnych. 

§ 19 

Zasady zgłaszania kandydatur na członka Samorządów Uczniowskich: 

 kandydaci zgłaszają swoje kandydatury do Uczniowskiej Komisji Wyborczej, 

 Uczniowska Komisja Wyborcza weryfikuje kandydatury  i niezwłocznie informuje 

kandydata o zasadach przebiegu kampanii, 

 po uzyskaniu potwierdzenia swojej kandydatury przez UKW kandydat może 

rozpocząć kampanię wyborczą, 

 Uczniowska Komisja Wyborcza publikuje ostateczną listę kandydatów. 
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Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania: 

 posiadać przynajmniej dobrą ocenę ze zachowania z ostatniego roku nauki, 
 legitymować się średnią ocen 3,50 i wyżej z ostatniego roku nauki, 
 wyróżniać się zdyscyplinowaniem i wysoką kulturą osobistą. 

 

§ 20 

Zasady prowadzenia kampanii wyborczej są następujące: 

 kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w okresie od zatwierdzenia swojej 

kandydatury przez Uczniowską Komisję Wyborczą do dnia przed wyborami, 

 prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zabronione, 

 prowadząc kampanię wyborczą kandydaci nie mogą naruszać dobrego imienia innych 

osób ani wykorzystywać szkolnej infrastruktury bez zgody Dyrekcji Szkoły. 

§21 

Przebieg głosowania: 

 głosowanie zostanie przeprowadzone w formie online, 

 wyboru dokonuje się poprzez zaznaczenie na karcie do głosowania online, przy 

kandydacie kółka po prawej stronie nazwiska  i imienia Kandydata.   

 głos jest nieważny, gdy głos jest oddany na więcej niż 1 kandydata. 

§ 22 

Przebieg głosowania na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest analogiczny jak w §21. 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę 

głosów, a w przypadku rezygnacji przez kandydata z tej funkcji, osoba, która uzyskała 

kolejną największą liczbę głosów. 

§ 23 

Skład Samorządu Uczniowskiego ustalany jest w następujący sposób: 

 przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje wybrany kandydat, który 

uzyskał największą liczbę głosów, 

 w przypadku rezygnacji przez kandydata z tej funkcji, osoba, która uzyskała kolejną 

największą liczbę głosów przejmuje stanowisko, 

 przewodniczący Samorządu Uczniowskiego samodzielnie i dowolnie wybiera 

wiceprzewodniczących. 

§ 24 

1. Mandat członka Samorządu Uczniowskiego wygasa w wypadku: 



Strona 6 z 6 
 

 rezygnacji, 

 końca kadencji, 

 ukończenia nauki w szkole. 

 

2. Mandat Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wygasa w razie: 

 rezygnacji, 

 końca kadencji, 

 odwołania decyzją Dyrekcji Szkoły lub Rady Pedagogicznej. 

 

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji: 

 w miejsce członków Samorządu Uczniowskiego – opiekun SU powołuje osoby 

pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory, 

 w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna Samorządu Uczniowskiego –

przeprowadza uzupełniające wybory, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni 

tymczasowo Dyrektor Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


