
Regulamin samorządu uczniowskiego 
 

§ 1. Kształt Samorządu 

 

1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Salezjańskich i Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych „ Don Bosko” 

2. Głównymi organami Samorządu są: Rada Uczniów, Prezydium Samorządu, 

Przewodniczący Samorządu. 

3. Przy Przewodniczącym Samorządu działa dwóch zastępców oraz Skarbnik. 

4. Każdy z członków może jednocześnie pełnić tylko jedną funkcję spośród: 

Przewodniczący Samorządu, Skarbnik, Zastępca Przewodniczącego. 

 

§ 2. Wybory Przewodniczącego 

 

1. Ogół uczniów wybiera w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym 

Przewodniczącego Samorządu Szkolnego. 

2. Wybory odbywają się zawsze w ostatnim miesiącu roku szkolnego, lecz nie później 

niż na dwa tygodnie przed zakończeniem nauki. 

3. Wybory przeprowadzane są pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki 

opiekuna samorządu. 

4. Do głosowania upoważnieni są wszyscy uczniowie szkoły.  

 

§ 3. Rada Uczniów 

 

1. W skład Rady Uczniów wchodzą Przewodniczący Samorządów Klasowych i ich 

zastępcy, Członkowie Prezydium Samorządu, Skarbnik Samorządu. 

2. Rada Uczniów podejmuje decyzje zwykłą większością głosów (wyj.: par. 3 pkt 6; par. 

4 pkt 13).  

3. Rada Uczniów jest jedynym organem mogącym wprowadzać zmiany w regulaminie 

Samorządu (wyj. par 3 pkt 5)  

4. Wszyscy członkowie Rady Uczniów mają prawo do zgłaszania projektów uchwał.  

5. W szczególnych wypadkach na wniosek, co najmniej 40% członków Rady Uczniów i 

za aprobatą przewodniczącego Samorządu może zostać przeprowadzone referendum 

wśród wszystkich uczniów szkoły. Wyniki referendum są dla Samorządu wiążące.  

6. Rada Uczniów ma prawo odwołać Przewodniczącego Samorządu, jeżeli votum 

nieufności wobec ww. osoby poprze co najmniej 70% członków Rady Uczniów.  

7. Uchwały podjęte przez Radę Uczniów wchodzą w życie po sprawdzeniu ich 

zgodności z aktualnymi przepisami.  

8. Aby głosowanie Rady Uczniów było ważne, musi w nim wziąć udział co najmniej 

60% wszystkich członków Rady Uczniów.  

9. Członkowie Rady Uczniów  mają obowiązek regularnie uczestniczyć w zebraniach i 

konferencjach Samorządu.  

10. Przewodniczący klas i ich zastępcy mogą zostać dyscyplinarnie wykluczeni z Rady 

Uczniów na czas określony, bądź nieokreślony, przez Prezydium Samorządu.  

 

 

 

 



§ 4. Przewodniczący Samorządu 

 

1. Przewodniczący Samorządu jest głównym reprezentantem ogółu uczniów. 

2. Przewodniczący Samorządu koordynuje działania Skarbnika i zastępców. 

3. W przypadku, gdy Prezydium bądź Rada Uczniów nie jest w stanie podjąć decyzji 

ze względu na równy podział głosów za i przeciw, o przyjęciu bądź odrzuceniu 

uchwały decyduje przewodniczący. 

4. Kadencja Przewodniczącego trwa 1 rok (od 1 września do 3 l sierpnia). 

5. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed 

zakończeniem kadencji. 

6. W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed zakończeniem 

kadencji, jego obowiązki przejmuje osoba wskazana przez byłego 

Przewodniczącego Samorządu, po przegłosowaniu przez Radę Uczniów. 

7. Jeżeli kandydat wskazany przez byłego Przewodniczącego nie uzyska co najmniej 

40% głosów członków Rady Uczniów, nowym Przewodniczącym zostaje osoba, 

która uzyska co najmniej 50% poparcie Rady Uczniów. 

8. W przypadku, gdy w I głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska 50% głosów, 

odbywa się druga tura wyborów, z udziałem dwóch kandydatów, którzy uzyskali 

największą ilość głosów. 

9. Gdy przewodniczący zostaje odwołany w trakcie trwania kadencji przez Radę 

Uczniów, traci prawo do wyznaczenia kandydata na swego następcę. 

10. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. 9, Samorząd wybiera nowego 

Przewodniczącego zgodnie z procedurą opisaną w punktach 7 i 8, z pominięciem 

głosowania nad akceptacją kandydatury osoby poleconej przez byłego 

Przewodniczącego. 

11. Wybór nowego Przewodniczącego Samorządu Szkolnego odbywa się na 

pierwszym zebraniu po przyjęciu dymisji bądź odwołaniu ostatniego 

Przewodniczącego. Do czasu zebrania funkcję Przewodniczącego obejmuje 

zastępca. 

12. Przewodniczący może wybrać swego zastępcę biorąc pod uwagę ilość głosów 

uzyskanych w wyborach. 

§ 5. Prezydium Samorządu 

1. W skład Prezydium Samorządu wchodzą: Przewodniczący Samorządu Szkolnego, 

Zastępcy Przewodniczącego i Skarbnik. 

2. Prezydium Samorządu jest głównym organem wykonawczym Samorządu.  

3. Prezydium może zawetować uchwałę podjętą przez Radę Uczniów (z wyj. par. 3 pkt 

5) i skierować ją do ponownego rozpatrzenia. Veto Prezydium zostaje odrzucone, 

jeżeli przeciwko niemu opowie się przynajmniej 60% ogółu członków Rady Uczniów.  

4. Prezydium podejmuje decyzje większością głosów.  

§ 6. Skarbnik 

1. Skarbnik Samorządu jest powoływany przez uczniów na jednoroczną kadencję (od 1 

września do 31 sierpnia).  

2. Zadaniem Skarbnika jest dbanie o zasobność kasy Samorządu poprzez poszukiwanie 

sponsorów, a także kontrolowanie wydatków Samorządu.  

3. Skarbnik Samorządu jest osobą odpowiedzialną za finansową stronę działalności 

Samorządu.   



4. Do wydawania dyspozycji Skarbnikowi jest upoważniony Przewodniczący Samorządu 

oraz Opiekun Samorządu.  

5. Przewodniczący, bądź każda inna osoba uprawniona przez Samorząd Szkolny do 

pobrania funduszy od Skarbnika Samorządu Uczniowskiego jest zobowiązana do 

rozliczenia się z ww. kwoty.  

6. Skarbnik ma obowiązek do 15 czerwca każdego roku rozliczyć się z powierzonych mu 

funduszy Samorządu przed Prezydium Samorządu.  

7. W uzasadnionych przypadkach Skarbnik może podać się do dymisji przed 

zakończeniem kadencji.  

8. Skarbnik może zostać odwołany przez Prezydium w uzasadnionych przypadkach. 

 

§ 7. Zebrania Samorządu 

 

1. Zebrania Rady Uczniów odbywają się raz w miesiącu. 

2. Przewodniczący Samorządu. Skarbnik Samorządu bądź inny członek Prezydium 

Samorządu w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zwoływania specjalnych 

zebrań Rady Uczniów na przerwach.  

3. Opiekun Samorządu ma prawo na wniosek Przewodniczącego, członków Rady 

Uczniów lub Prezydium Samorządu w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z 

Dyrektorem Szkoły zwoływać specjalne zebrania Rady Uczniów lub Prezydium 

Samorządu w czasie zajęć lekcyjnych. 

4. Rada Uczniów może ustanowić zebranie tajnym.  

 

§ 8. Opiekun Samorządu 

 

1. Opiekun Samorządu jest głosem doradczym organów Samorządu Szkolnego. 

2. Opiekuna Samorządu wybierają wszyscy uczniowie w tajnym głosowaniu. 

3. Opiekun może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.  

4. W uzasadnionych przypadkach opiekun Samorządu może zostać odwołany przez Radę 

Uczniów po wcześniejszym uzgodnieniu tej decyzji z Dyrektorem szkoły. 

5. Opiekun zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych 

płaszczyznach. 

6.  Opiekun Samorządu pośredniczy między uczniami a nauczycielami. 


