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Rozdział I 

Wprowadzenie 

§ 1. 

Ilekroć w Regulaminie mowa o: 

I. szkole – rozumie się przez to Zespół Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, 

II. Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w 

Szczecinie, 

III. Nauczycielach – rozumie się czynnych nauczycieli Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w 

Szczecinie, 

IV. Statucie – rozumie się przez to Statut Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie 

V. samorządzie – rozumie się Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w 

Szczecinie, skrót SU, 

VI. Przewodniczącym – rozumie się Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, 

VII. Radnym Młodzieżowej Rady Miasta – rozumie się Radnego Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin 

VIII. Rzeczniku Praw Ucznia – rozumie się Nauczycielskiego Rzecznika Praw Ucznia, 

IX. Opiekunie/Opiekunach – rozumie się Opiekuna/Opiekunów Samorządu Uczniowskiego, 

X. Regulaminie – rozumie się Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława 

Staszica w Szczecinie, 

XI. Radzie – rozumie się Uczniowską Radę Szkoły Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w 

Szczecinie, 

XII. Prezydium  - rozumie się Prezydium Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława 

Staszica w Szczecinie, 

XIII. Komisji Skrutacyjnej – rozumie się Komisję Skrutacyjną Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół 

nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, 

XIV. Komisji Rewizyjnej – rozumie się Komisję Rewizyjną Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 

8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, 

XV. Komisji Wyborczej – rozumie się Komisję Wyborczą do Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, 

XVI. Zarządzie – rozumie się Zarząd Samorządu Uczniowskiego  Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława 

Staszica w Szczecinie, 

XVII. Spółdzielni – rozumie się Spółdzielnię Uczniowską Trio Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica 

w Szczecinie, 

XVIII. Zebraniu Prezydium – rozumie się Zebranie Prezydium Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 

8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, 

XIX. Zebraniu Zarządu – rozumie się Zebranie Zarządu Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 8 

im. Stanisława Staszica w Szczecinie, 

XX. Zebraniu Samorządów Klasowych– rozumie się Zebranie Samorządów Klasowych Zespołu Szkół nr 

8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, 

XXI. Ogólnym Zebraniu Uczniów - rozumie się Ogólne Zebranie Uczniów Zespołu Szkół nr 8 im. 

Stanisława Staszica w Szczecinie, 

XXII. Szkolnym Zespole ds. Promocji – rozumie się Szkolny Zespole ds. Promocji w Zespole Szkół nr 8 

im. Stanisława Staszica w Szczecinie  

XXIII. Zespole ds. Promocji Oferty Edukacyjno-Wychowawczej– rozumie się Zespół ds. Oferty 

Edukacyjno-Wychowawczej  w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie  
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§ 2. 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy  uczniowie szkoły. 

§ 3. 

1. Samorząd Uczniowski, zwany dalej samorządem działa w oparciu o prawa (art. 55 ustawy o 

systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. – Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.), Prawo Oświatowe 

art.85.oraz zasady niniejszego regulaminu, który jest spójny ze statutem szkoły. 

2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

 

Cele Samorządu Uczniowskiego 

§ 4. 

1. Celem działalności samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim 

postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami 

społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i 

poczucia własnej za nie odpowiedzialności. 

2. Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie 

o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

 

Zadania Samorządu Uczniowskiego 

§ 4. 

1. Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków 

szkolnych zapisanych w Statucie. 

2. Przedstawianie Dyrektorowi , Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców opinii i potrzeb społeczności 

uczniowskiej. 

3. Współdziałanie z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom 

należytych warunków do nauki i udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji. 

4. Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i organizowanie wypoczynku. 

5. Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym. 

6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku 

uczniowskim. 

7. Ponoszenie współodpowiedzialności za pracę nad kształceniem i wychowaniem: 

1) wzbudzanie potrzeb poznawczych, 

2) wyzwalanie twórczej aktywności, 

3) wdrażanie do samodzielnych poszukiwań, 

4) promowanie i pielęgnowanie pozytywnych cech charakteru: 

a) odpowiedzialność, 

b) obowiązkowość, 

c) samodzielność, 

d) uczciwość, 

e) godność, 

f) wrażliwość, 

5) kształtowanie nawyków i umiejętności: 

a) organizowania własnego czasu, 

b) samokontroli, 

c) pracy nad doskonaleniem własnej osoby, 

d) rozumienia własnego życia i życia innych ludzi, 

e) zachowania swojej indywidualności przy systematycznym jej doskonaleniu, 
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f) samooceny efektów swej sprawności i skuteczności działania, 

g) prezentowania poczucia tożsamości narodowej i kulturowej, 

h) samokształcenia, 

i) uczenie się przez całe życie. 

6) wdrażanie do: 

a) życia w prawdzie, 

b) cenienia wolności i dobra, 

c) dostrzegania piękna świata, 

d) ćwiczenia woli, 

e) kierowania własnym rozwojem intelektualnym i moralnym, 

f) kształtowania własnego charakteru, 

g) kierowania się empatią w kontaktach międzyludzkich. 

 

Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego 

§5 . 

1.Samorząd  ma prawo do przedstawienia Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców opinii 

i wniosków we wszystkich sprawach działania i funkcjonowania szkoły, które dotyczą realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

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

wymaganiami edukacyjnymi, 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

4) prawo do podejmowania działań o charakterze wolontariatu we współpracy z nauczycielami 

nadzorującymi akcje wolontariackie, 

5) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, tworzenia stron internetowych, 

zorganizowania gabloty informacyjnej, 

6) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z 

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem, 

7) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, dopuszcza się możliwość 

wyboru dwóch opiekunów, 

8) prawo do opiniowania decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów na wniosek Dyrektora, 

9) prawo do udzielania, a w uzasadnionym przypadku poręczenia, za ucznia, któremu grozi kara 

dyscyplinarna, 

10) prawo do tworzenia własnych funduszy i dysponowania nimi w porozumieniu z 

Opiekunem/Opiekunami, 

11) prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Rady 

Rodziców, 

§6 . 

Na wniosek Dyrektora samorząd wyraża opinię o pracy danego nauczyciela. 

§ 7. 

1. Samorząd ma możliwość organizowania kontaktów z Samorządami Uczniowskimi i społecznościami 

uczniowskimi innych szkół. 

2. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami spoza szkoły Prezydium może 

zaprosić na swoje posiedzenie przedstawicieli Samorządów Uczniowskich innych szkół. 
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§8 . 

Wszystkie działania samorządu są organizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa- zalecanymi przez 

Państwowego Inspektora Sanitarnego w bieżącym czasie. 

 

Wybory 

§9. 

1. Prezydium, a w szczególności ustępujący Przewodniczący odpowiada za przeprowadzenie wyborów. 

Powołanie komisji wyborczej to zadanie Opiekuna/Opiekunek SU. 

2.  Wybory przeprowadza się w celu wyboru: 

1) Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, 

2) Radnego Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin, 

3) Nauczycielskiego Rzecznika Praw Ucznia, 

4) Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

 

3. Wybory do Samorządów Klasowych są przeprowadzane przez uczniów poszczególnych oddziałów 

klasowych zgodnie z zasadami opisanymi w IX rozdziale Regulaminu. 

 

Tryb pracy Samorządu Uczniowskiego 

§10. 

Samorząd  może prowadzić działania w trybie: 

1) stacjonarnym – na terenie szkoły, 

2) zdalnym – korzystając wyłącznie z komunikatorów przyjętych w zarządzeniach Dyrektora 

oraz regulaminach szkoły, 

3) mieszanym – punkt 1) i 2), 

4) terenowym – poza siedzibą szkoły, w warunkach rzeczywistych. 

 

Rozdział II 

Organy Samorządu Uczniowskiego 

§ 11. 

Organami samorządu są: 

1. Prezydium Samorządu Uczniowskiego, 

2. Uczniowska Rada Szkoły, 

3. Samorządy Klasowe, 

4. Radny Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin, 

5. Komisja Rewizyjna. 

Rozdział III 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

§12 . 

W skład Prezydium wchodzą: 

1. Przewodniczący, 

2. dwóch Wiceprzewodniczących, 

3. Sekretarz, 

4. Skarbnik. 

§ 13. 

1. W wyborach do Prezydium może kandydować każdy uczeń szkoły. 

2. Członkowie Prezydium reprezentują wszystkich uczniów. 
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3. Prezydium zbiera pomysły od uczniów i razem z Radą opracowuje plan pracy, który jest rejestrem 

prac do wykonania i załatwienia. 

4. Prezydium ma prawo do zwołania Ogólnego Zebrania Uczniów. Prawo uczestnictwa w tym zebraniu 

mają wszyscy uczniowie szkoły. Ogólne Zebranie Uczniów może być połączone z apelem szkolnym. 

5. Posiedzenia Prezydium może organizować zarówno Prezydium, jak i Opiekun/Opiekunowie. 

 

Obowiązki Prezydium Samorządu Uczniowskiego: 

§14. 

1. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji 

w sprawach szkoły, 

2. przedstawienie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii i potrzeb 

uczniów we wszystkich sprawach szkoły, 

3. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych 

pomysłów dla wspólnego dobra, 

4. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 

5. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności naukowej, oświatowej, kulturalnej, sportowej, 

wolontariackiej i rozrywkowej, 

6. reprezentowanie działalności samorządu przed Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, 

7. współpraca w celu realizowania planu samorządu. 

 

Zasady i tryb wyborów Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

§15 . 

1. Wszyscy uczniowie szkoły posiadają czynne i bierne prawo wyborcze. 

2. Wybory są tajne, powszechne, bezpośrednie, równe i większościowe. 

3. Termin wyborów to przełom września i października każdego roku szkolnego. 

4. Kadencja organów samorządu trwa jeden rok od momentu wybrania. Tę samą funkcję, będącą 

następstwem wyniku wyborów, uczeń może pełnić wielokrotnie. 

5. Po upływie roku odchodzące Prezydium, rozpisuje nowe wybory. Za poprawność rozpisania 

wyborów odpowiada Przewodniczący. 

6. Skompletowanie  Komisji Wyborczej i Komisji Skrutacyjnej należy do Opiekuna/Opiekunów. 

7. Członkiem Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca w wyborach. 

8. W skład obu komisji mogą wchodzić uczniowie szkoły oraz nauczyciele. 

9. Ilość członków każdej z komisji zależna jest od potrzeb, jednak powinna liczyć nie mniej niż 3 

osoby.  

10. Po wyznaczeniu składu komisji ich członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego 

zastępcę oraz sekretarza.  

11. Członkiem Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca w wyborach. 

12. Zadaniem Komisji Wyborczej jest: 

1) przygotowanie sali/lokalu wyborczego, 

2) podanie do wiadomości społeczności szkolnej terminów wyborów, 

3) przygotowanie i wydruk kart do głosowania, 

4) przeprowadzenie wyborów, 

5) ogłoszenie wyników wyborów. 

13. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest przeliczenie głosów. 
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14. Wybory powinny zostać poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden tydzień, podczas 

której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu działania w strukturach 

samorządu. 

15. Wybory są przeprowadzane w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na kartach do głosowania lub w 

formie elektronicznej (w uzasadnionym przypadku) dokonują wyboru Przewodniczącego poprzez 

postawienie znaku X przy nazwisku jednego kandydata na karcie do głosowania. 

16. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcami dwóch 

kolejnych. Sekretarza i Skarbnika wybiera do współpracy Przewodniczący. Kandydaci, za 

obustronną zgodą, mogą zamieniać się funkcjami. Zamiana ta może być dokonana tylko i wyłącznie 

w ciągu dwóch dni po wyborach. 

17. Po zajęciu przez kandydatów funkcji wymienionych w p. 14 pozostali pretendenci, jako członkowie, 

mogą wejść w skład Rady.  

18. Wyniki wyborów są podawane do wiadomości społeczności szkolnej poprzez wywieszenie nowego 

składu Prezydium na tablicy ogłoszeń, w dzienniku elektronicznym Librus, na platformie Microsoft 

Teams, na stronie internetowej szkoły oraz na portalach społecznościowych w ciągu kolejnych 24 

godzin od rozstrzygnięcia wyborów. 

19. Każdy uczeń lub grupa uczniów może zgłosić protest wyborczy jeżeli ma zastrzeżenia co do 

uczciwości czy zgodności procesu wyborczego. Czas na rozpatrzenie protestu przez Komisję 

Wyborczą to 24 godziny. 

20. W trakcie wyborów powołany jest Obserwator Wyborów, który czuwa nad ich poprawnym 

przebiegiem. Może nim zostać uczeń lub nauczyciel. Wyboru Obserwatora dokonuje ustępujące 

Prezydium. Obserwatorem nie może zostać osoba kandydująca w wyborach. 

Tryb odwołania członków Prezydium   

 §16. 

1. Członkowie Prezydium Samorządu Uczniowskiego ustępują: 

1. na własny wniosek złożony do Przewodniczącego samorządu – przed upływem kadencji, 

2. z dniem zatwierdzenia wyników nowych wyborów, 

3. w przypadku trzech nieusprawiedliwionych nieobecności podczas zebrań Prezydium. 

2. Do czasu wyboru nowego składu Prezydium, ustępujące pełni funkcje Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego. 

3. Prezydium razem z Radą oraz Opiekunem/Opiekunami mogą odwoływać Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczących, Sekretarza lub Skarbnika większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 

½ członków Prezydium i  Rady w głosowaniu równym, tajnym i bezpośrednim. Nie oznacza to 

równoczesnego pozbawienia członkostwa w Radzie. 

4. Członek, któremu zarzuca się niekompetencję, ma prawo odwołać się do Ogólnego Zebrania 

Uczniów. Po przedstawieniu przez niego odpowiednich argumentów Ogólne Zebranie Uczniów 

może odwołać podjętą wcześniej decyzję.  

5. Powodem do odwołania mogą być niekompetencje lub brak zaangażowania w działalność 

samorządu.  

6. Niekompetencją jest m.in.: 

1) nie wypełnienia obowiązków i zadań wynikających z pełnienia danej funkcji: 

 nie podejmuje inicjatyw w celu organizowania życia szkoły,  

 zaniedbuje terminowość spraw bieżących,  
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 nie zwołuje zebrań Prezydium, Rady i Zarządu,  

 nie zwołuje Zebrań Samorządów Klasowych, nie kontaktuje się w celu zebrania 

informacji dot. Inicjatyw Uczniowskich, 

 uchyla się od organizacji wyborów do Prezydium, 

2) działa niezgodne ze statutem szkoły i nie przestrzega regulaminu Samorządu, 

 przebywa na terenie szkoły będąc pod wpływem: alkoholu, narkotyków i innych 

substancji o podobnym działaniu, 

 pali papierosy i e-papierosy na terenie szkoły. 

3) ośmiesza słownie i pisemnie pełnioną przez siebie funkcję na forum szkoły i poza jej terenem 

(słownie na forum społeczności uczniowskiej oraz w mediach, w tym również w social 

mediach), 

4) działa na szkodę społeczności uczniowskiej, a jego zachowanie jest niegodne ucznia:  

 nie troszczy się o honor szkoły i jej tradycje, 

 wchodzi w konflikt z innymi uczniami, wyraża krzywdzące opinie o uczniach, jest 

stronniczy, szerzy mowę nienawiści i pogardy, brak mu kultury osobistej, nie szanuje 

praw i godności osobistej oraz dobrego imienia i własności pozostałych osób, 

 jest agresywny, używa wulgarnych słów, zwrotów i gestów. 

 

7. Przewodniczącego, a także pozostałych członków Prezydium może odwołać również swoją decyzją 

Dyrektor. Decyzja Dyrektora jest ostateczna tylko w przypadku rażącego złamania regulaminu 

szkoły.  

8. Odwołany Przewodniczący lub członek Prezydium ma możliwość odwołania się od decyzji 

Dyrektora w czasie siedmiu dni roboczych. Na prośbę odwołującego się od decyzji Dyrektora  

zwołane zostaje posiedzenie Komisji Dyscyplinarnej,  w której uczestniczą: Dyrektor, Wychowawca 

(z oddziału klasowego zainteresowanego), Pedagog, Opiekun Samorządu, Nauczycielski Rzecznik 

Praw Ucznia, odwołujący się oraz trzech przedstawicieli Samorządu. Przedstawicieli wybiera 

odwołujący się. Tenże ma prawo zaproszenia na posiedzenie wybranego przez siebie nauczyciela.  

9. W trakcie posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej, Dyrektor przedstawia zarzuty do których 

ustosunkowuje się odwołujący się. Po wysłuchaniu opinii obu stron Komisja Dyscyplinarna 

następuje głosowanie tajne. W głosowaniu nie biorą udziału Dyrektor i odwołujący się. Wynik 

głosowania jest wiążący.   

10. W przypadku odwołania lub odejścia Przewodniczącego jego funkcję pełni 1-wszy  

Wiceprzewodniczący do czasu następnych wyborów. 

Rozdział IV 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

§17 . 

 

1. Przewodniczący: 

1) reprezentuje interesy wszystkich uczniów szkoły, 

2) wybierany jest przez wszystkich uczniów szkoły w wyniku przeprowadzonych wyborów, 

3) jest członkiem Prezydium. 

 

2. Każdy uczeń szkoły może kandydować na funkcję Przewodniczącego. 

 

§18 . 
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1. Przewodniczący ma decydujące prawo głosu podczas Zebrania Prezydium, Zebrania Rady, Zebrania 

Zarządu i Ogólnego Zebrania Uczniów, w przypadku gdy liczba głosów za i przeciw w wyniku 

głosowania jest równa.  

2. Jeżeli Przewodniczący nie prowadzi obrad, ma takie samo prawo głosu jak pozostali zgromadzeni. 

§ 19. 

Obowiązki Przewodniczącego: 

1. organizowanie życia szkoły, 

2. dbanie o potrzeby wszystkich uczniów, 

3. zajmowanie się aktualnymi sprawami szkoły, 

4. współpraca z  Radą w celu realizacji działań ujętych w planie pracy samorządu, 

5. zwoływanie Zebrania Prezydium (minimum dwa razy w miesiącu),  

6. zwoływanie Zebrania Rady (minimum dwa razy w miesiącu), 

7. zwoływanie Zebrania Zarządu (minimum dwa razy w miesiącu) 

8. zwoływanie Zebrania Samorządów Klasowych (co najmniej raz w miesiącu), 

9. powoływanie zespołów projektowych do wykonania konkretnych zadań, 

10. dbanie o umieszczanie bieżących informacji na: portalach społecznościowych, internetowej stronie 

szkoły, gablocie informacyjnej samorządu, 

11. współpraca z Opiekunem i Dyrektorem, 

12. reprezentowanie szkoły podczas imprez zewnętrznych i uczniów podczas imprez na terenie szkoły, 

13. nadzór nad Szkolnym Zespołem ds. Promocji. 

 

 

Rozdział V 

Wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

§20 . 

1. Wiceprzewodniczącymi zostają dwaj wybrani w wyborach uczniowie szkoły. 

2. W przypadku jeśli wybrani kandydaci lub kandydat nie przyjmują funkcji  Wiceprzewodniczącego,  

dopuszcza się dobór przez Przewodniczącego wybranych wg. własnego uznania ucznia bądź 

uczniów. 

§ 21. 

Obowiązki Wiceprzewodniczących: 

1. organizowanie życia szkoły, 

2. dbanie o potrzeby wszystkich uczniów, 

3. dbanie o umieszczanie bieżących informacji na: portalach społecznościowych, internetowej stronie 

szkoły, gablocie informacyjnej samorządu, 

4. współpraca ze Szkolnym Zespołem ds. Promocji , 

5. uczestniczenie w obradach Rady, 

6. uczestniczenie w Zebraniach Samorządów Klasowych, 

7. nadzór nad pracami grup projektowych, 

8. zastępowanie Przewodniczącego w obowiązkach w przypadku jego nieobecności. 

 

§22 . 

1. Wiceprzewodniczący jest członkiem Prezydium. 

2. Podczas Zebrania Prezydium, Zebrania Rady, Zebrania Zarządu, Zebrania Samorządów Klasowych 

oraz Ogólnego Zebrania Uczniów ma głos tylko wtedy gdy nie prowadzi spotkania. 
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Rozdział VI 

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego 

§ 23. 

1. Sekretarz jest członkiem Prezydium. 

2. Wybrany zostaje przez Przewodniczącego. 

3. Posiada prawo do głosowania podczas Zebrania Prezydium, Zebrania Rady, Zebrania Zarządu, 

Zebrania Samorządów Klasowych i Ogólnego Zebrania Uczniów. 

4. Obowiązki Sekretarza: 

1) prowadzenie dokumentacji pracy samorządu, 

2) prowadzenie dokumentacji frekwencji podczas Zebrań: Prezydium, Rady, Zarządu, Samorządów 

Klasowych i Ogólnego Zebrania Uczniów, 

3) sporządzanie sprawozdań. 

5. W przypadku nieobecności zastępuje go, wyznaczony przez Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczący. 

 

Rozdział VII 

Skarbnik Samorządu Uczniowskiego 

§24 . 

1. Skarbnik jest członkiem Prezydium. 

2. Wybrany zostaje przez Przewodniczącego. 

3. Posiada prawo do głosowania podczas Zebrania Prezydium, Zebrania Rady, Zebrania Zarządu, 

Zebrania Samorządów Klasowych i Ogólnego Zebrania Uczniów. 

4. Dysponuje funduszami w porozumieniu z Opiekunem/Opiekunami, a w sprawach większych 

wydatków na podstawie uchwały Prezydium . 

5. O stanie finansów informuje i rozlicza się przed Prezydium oraz Opiekunem/Opiekunami. 

 

Rozdział VIII 

Uczniowska Rada Szkoły 

§25 . 

1. Uczniowska Rada Szkoły składa się z chętnych uczniów reprezentujących poszczególne klasy w ilości 

2 - 3 osób z klasy. Mogą to być również członkowie Samorządów Klasowych. 

2. Zadania rady: 

1) uchwalenie regulaminu samorządu, 

2) uchwalenie ewentualnych zmian i uzupełnień regulaminu, 

3) uchwalenie głównych elementów programu działania samorządu, 

4) przygotowanie projektów dokumentów do uchwalenia przez ogólne zebranie uczniów, 

3. Uczniowska Rada Szkoły jest organem wykonawczym samorządu.  

4. Zakres jej działania obejmuje wszelkie sprawy leżące w zakresie kompetencji samorządu z 

wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla właściwości Ogólnego Zebrania Szkoły oraz Komisji 

Rewizyjnej.  

5. Rada realizuje działania ujęte w planie samorządu. 

Tryb odwołania członka Uczniowskiej Rady  Szkoły 

§26. 

 

1. Członkowie Rady ustępują: 

1) na własny wniosek złożony do Przewodniczącego – przed upływem kadencji, 
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2) z dniem zatwierdzenia wyników nowych wyborów, 

3) w przypadku trzech nieusprawiedliwionych nieobecności podczas zebrań Rady lub Zarządu. 

 

2. Prezydium razem z Radą oraz Opiekunem/Opiekunami mogą odwoływać członka Rady większością 

2/3 głosów w obecności co najmniej ½ członków Prezydium i Rady w głosowaniu równym, tajnym i 

bezpośrednim.  

3. Skreślenie członka Rady następuje automatycznie  

4. Członka Rady może odwołać swoją decyzją Dyrektor.  

5. Odwołany członek Rady ma możliwość odwołania się od decyzji Dyrektora w czasie siedmiu dni 

roboczych. Na prośbę odwołującego się od decyzji Dyrektora  zwołane zostaje posiedzenie Komisji 

Dyscyplinarnej,  w której uczestniczą: Dyrektor, Wychowawca (z oddziału klasowego 

zainteresowanego), Pedagog, Opiekun Samorządu, Nauczycielski Rzecznik Praw Ucznia, odwołujący 

się oraz trzech przedstawicieli Samorządu. Przedstawicieli wybiera odwołujący się.  

6. W trakcie posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej, Dyrektor przedstawia zarzuty do których 

ustosunkowuje się odwołujący się. Po wysłuchaniu opinii obu stron Komisja Dyscyplinarna następuje 

głosowanie tajne. W głosowaniu nie biorą udziału Dyrektor i odwołujący się. Wynik głosowania jest 

wiążący.   

 

Rozdział IX 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

§27. 

1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzą wspólnie Prezydium i Rada. 

2. Kompetencje Zarządu to kompilacja uprawnień Prezydium i Rady. 

 

Rozdział X 

Samorządy Klasowe 

§28. 

1. Ogólne Zebranie Klasowe jest organem skupiającym wszystkich uczniów jednego oddziału 

klasowego szkoły. 

2. Ogólne Zebranie Klasowe wysuwa propozycje zmian w regulaminie i harmonogramie pracy 

samorządu. 

3. Samorząd Klasowy składa się z trzech osób: przewodniczącego klasy, zastępcy przewodniczącego i 

skarbnika. 

4. Wyboru Samorządu Klasowego dokonuje w głosowaniu tajnym podczas Ogólnego Zebrania 

Klasowego. 

Rozdział XI 

Radny Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin 

§ 29. 

1. Radnym Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin może zostać każdy uczeń szkoły. 

2. Wybrany zostaje w wyborach wg. Ordynacji wyborczej Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin. 

3. W przypadku rezygnacji radnego nie ma możliwości przeprowadzenia wyborów uzupełniających i 

zastąpienie go inną osobą. 

4. Zadania i obowiązki Młodzieżowego Radnego Miasta określa regulamin Młodzieżowej Rady Miasta 

Szczecin. 

5. Kadencja Młodzieżowego Radnego Miasta trwa dwa lata. 
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Rozdział XII 

Komisja Rewizyjna 

§30 . 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym samorządu. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani spośród kandydatów zgłoszonych przez Samorządy 

Klasowe.  

3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i 

sekretarza. 

4. Wyboru Przewodniczącego dokonuje w głosowaniu tajnym Rada. 

5. Przewodniczący ma dowolność w doborze pozostałych członków komisji. 

6. Komisja kontroluje działalność organów samorządu we wszystkich dziedzinach, szczególnie zaś w 

dziedzinie finansowej. 

7. Komisja Rewizyjna przedstawia wyniki swoich kontroli Ogólnemu Zebraniu Uczniów. 

 

Rozdział XIII 

Tryby działania Samorządu Uczniowskiego 

§31 

Samorząd działa w trybie: 

1. Zebrania Prezydium, 

2. Zebrania Rady, 

3. Zebrania Zarządu Samorządu Uczniowskiego, 

4. Zebrania Samorządów Klasowych, 

5. Ogólnego Zebrania Uczniów. 

Rozdział XIV 

Zebranie Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

§32. 

1. Zebrania Prezydium odbywają się w miarę bieżących potrzeb, minimum dwa razy w miesiącu. 

2. W zebraniach powinni uczestniczyć wszyscy członkowie Prezydium oraz Opiekun/Opiekunowie. 

3. W zebraniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor, nauczyciele, pedagog szkolny. 

 

Rozdział XV 

Zebranie Uczniowskiej Rady Szkoły 

§33. 

1. Zebrania Rady odbywają się w miarę bieżących potrzeb, minimum dwa razy w miesiącu. 

2. W zebraniach powinni uczestniczyć wszyscy członkowie Rady, inicjujący zabrania 

Przewodniczący oraz Opiekun/Opiekunowie. W przypadku nieobecności Przewodniczącego 

może go zastąpić Wiceprzewodniczący. 

3. W zebraniach maja prawo uczestniczyć członkowie Prezydium, W przypadku uczestnictwa 

całego Prezydium Zebranie Rady zamienia się w zebranie Zarządu. 

4. W zebraniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor, nauczyciele, pedagog 

szkolny 

 

Rozdział XVI 

Zebranie Zarządu Samorządu Uczniowskiego 

§34. 
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1. Zebrania Zarządu Samorządu odbywają się w miarę bieżących potrzeb, minimum dwa razy w 

miesiącu. 

2. W zebraniach powinni uczestniczyć: 

1) Prezydium , 

2) Rada, 

3) Opiekun/Opiekunowie . 

3. W zebraniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor , nauczyciele, pedagog 

szkolny. 

4. O czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad zawiadamia się 

wszystkich uczniów przez pisemne ogłoszenie umieszczone na tablicy informacyjnej 

Samorządu, na Facebook samorządu, w e-dzienniku Librus, na platformie Microsoft Teams, na 

zamkniętej grupie Uczniowie TOiZ na Facebooku, na  stronie internetowej szkoły lub w formie 

komunikatów w klasach. 

5. Zebrania Zarządu może organizować Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, jak również 

Opiekun/Opiekunowie. 

§35. 

1. Samorząd podejmuje decyzje w formie uchwał. 

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków 

samorządu. 

3. Uczniowie zapoznawani są z treścią uchwał i ustaleń Samorządu Uczniowskiego w sposób 

zwyczajowo przyjęty przez społeczność szkolną. 

§36. 

1. Z zebrań Zarządu Samorządu Uczniowskiego sporządza się protokół zawierający: 

1) datę zebrania, 

2) porządek zebrania, 

3) podjęte ustalenia i uchwały. 

2. Do protokołu z zebrania załącza się listę obecności członków samorządu na zebraniu. 

Rozdział XVII 

Zebranie Samorządów Klasowych 

§37. 

1. Zebranie Samorządów Klasowych są zwoływane i prowadzone przez Przewodniczącego lub 

Wiceprzewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 

2. Zebranie odbywa się minimum raz w miesiącu. 

§38. 

3. W Zebraniu biorą udział i mają prawo głosu: 

1. Prezydium Samorządu Uczniowskiego -  minimum dwie osoby 

2. Samorządy Klasowe- minimum jedna osoba z klasy 

                                                  § 39. 

1. Podczas Zebrania Samorządów Klasowych porusza się sprawy organizacyjne, podsumowuje 

bieżące działania oraz planuje nowe. 

Rozdział XVIII 

Ogólne Zebranie Uczniów 

§40. 

 

1. Ogólne Zebranie Uczniów to zebranie, w którym uczestniczyć mogą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. W Ogólnym Zebraniu Uczniów mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor i 

nauczyciele. 
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3. Ogólne Zebranie Uczniów zwołuje Prezydium wraz z Opiekun/Opiekunowie Samorządu, ogłaszając 

termin jego odbycia z dwudniowym wyprzedzeniem. 

4. O czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad zawiadamia się wszystkich uczniów przez 

pisemne ogłoszenie umieszczone na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej szkoły, na 

portalach społecznościowych Facebook lub w formie komunikatów podanych w klasach.. 

 

Obowiązki Ogólnego Zebrania Uczniów 

§41. 

1. Obowiązkiem Ogólnego Zebrania Uczniów jest decydowanie w innych ważnych sprawach 

przedstawionych przez Prezydium w obecności co najmniej połowy uczniów szkoły. 

2. Ogólne Zebranie Uczniów obraduje przynamniej raz w ciągu roku szkolnego. Zebraniu 

przewodniczy Przewodniczący Prezydium, a obrady protokołuje Sekretarz. 

 

Rozdział XIX 

Szkolny Zespół ds. Promocji 

§ 42. 

1. W skład zespołu wchodzą: 

1) przewodniczący zespołu, 

2) opiekun zespołu, 

3) chętni uczniowie. 

 

1. Obowiązki Szkolnego Zespołu Promocji Szkoły to: 

1) promowanie walorów szkoły również  na portalach i w mediach społecznościowych, 

2) udział w Dniach Otwartych Szkoły, 

3) udział w Targach Edukacyjnych, 

4) tworzenie wydarzeń szkolnych promujących działalność szkoły. 

 

Rozdział XX 

Opiekun Szkolnego Zespołu ds. Promocji  

§43. 

 

1. Opiekunem jest nauczyciel, którego wybiera Dyrektor szkoły w porozumieniu z Prezydium. 

2. Opiekun Szkolnego Zespołu ds. Promocji  jest również członkiem Zespołu ds. Promocji Oferty 

Edukacyjno-Wychowawczej Szkoły, który tworzą nauczyciele. 

 

§44. 

Obowiązki Opiekuna Szkolnego Zespołu ds. Promocji reguluje coroczny plan nadzoru pedagogicznego 

Dyrektora szkoły. 

Rozdział XXI 

Fundusze 

§45. 

1. Samorząd może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności w ramach 

utworzonej Spółdzielni. 

2. Dysponentami funduszy jest zarząd Spółdzielni, 

3. Prezydium Samorządu jest w składzie członków Spółdzielni.  
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4. Dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z Opiekunem/Opiekunami Samorządu, a w 

sprawach większych wydatków również na podstawie uchwały właściwej zarządu spółdzielni. 

5. Fundusze samorządu tworzy się: 

1) z działalności wykonywanej w ramach działań statutowych spółdzielni (zapis w regulaminie 

spółdzielni), 

2) z dochodów uzyskanych z imprez organizowanych przez samorząd, 

3) z dochodów ze zbiórki surowców wtórnych, 

4) ze środków przekazywanych na radę rodziców i inne organizacje oraz instytucje, 

5) w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Miasta Szczecin. 

6. Operacje finansowe i dokumentację prowadzi się zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w 

tej materii, zapewniając rzetelność i dokładność ewidencji. 

 

Rozdział XXII 

Nauczycielski Rzecznik Praw Ucznia 

§46. 

1. Nauczycielski Rzecznik Praw Ucznia, to nauczyciel wybrany w głosowaniu tajnym, równym, 

większościowym, bezpośrednim i powszechnym przez uczniów szkoły. 

2. Zadaniem rzecznika jest: 

1) przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole, 

2) egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów tj. praw i 

obowiązków ucznia, 

3) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel oraz nauczyciel-

uczeń, 

4) zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli, 

5) przedstawienie Radzie Pedagogicznej szkoły problemów przestrzegania praw  ucznia, 

6) udzielanie uczniom, rodzicom, nauczycielom porad dotyczących sposobów ochrony praw, 

7) współpraca z wychowawcami, pedagogami, pielęgniarką szkolną, 

 

3. Obowiązkiem Rzecznika jest w szczególności: 

1) znajomość Statutu, Konstytucji RP i  Konwencji Praw Dziecka, 

2) informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia, 

3) interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych, 

4) udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania, 

5) informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach. 

 

4. Rzecznik ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów. 

5. Rzecznik działa według ustalonego trybu postępowania określonego w Regulaminie poniżej. 

6. Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników 

administracji szkoły. 

7. Rzecznik jest osobą promującą podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-

wychowawczym. 

§47. 

1. Sposoby rozwiązywania konfliktów przez Rzecznika: 

1) rozmowa z nauczycielem uczestniczącym w problemie, 

2) rozmowa i zasięgnięcie rady wychowawcy i pedagoga szkoły, 

3) organizacja konfrontacji wyjaśniających, 
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4) uczestnictwo w konfrontacjach Dyrektora z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia, 

 

2. Rzecznik współpracuje z Prezydium, Radą i Opiekunami samorządu w  działaniach szkolnych na 

rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia. 

 

Tryby postępowania  Nauczycielskiego Rzecznika Praw Ucznia 

§48. 

1. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń: 

1) zapoznanie się z opinią stron konfliktu, 

2) podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy, 

3) skierowanie sprawy do pedagoga szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu, 

4) w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej. 

 

2. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel: 

1) zapoznanie się z opinią stron konfliktu, 

2) podjęcie mediacji ze stronami, 

3) zasięgnięcie opinii Pedagoga Szkolnego, 

4) wystąpienie do Dyrektora o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z 

rozstrzygnięciem sporu. 

 

3. W razie braku rozstrzygnięcia sporu ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje 

Dyrektor. 

Rozdział XXIII 

Opiekun/Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 

§49. 

1. Opiekun samorządu to nauczyciel wybrany przez uczniów w głosowaniu tajnym. 

2. W wyborach mają prawo brać udział wszyscy nauczyciele szkoły. 

3. Opiekun samorządu ma prawo powołania do współpracy drugiego Opiekuna samorządu. 

§50. 

Wybory Opiekuna samorządu odbywają się na corocznie na przełomie września i października. 

§51. 

1. Obowiązki Opiekuna samorządu: 

1) wsparcie samorządu w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 

2) inspirowanie uczniów do podejmowania działania, 

3) kontrolowanie działań samorządu, 

4) pośredniczenie w relacjach pomiędzy samorządem a Dyrektorem i Radą Pedagogiczną, 

5) współpraca z  Szkolnym Zespołem ds. Promocji, 

6) współpraca w ramach Spółdzielni, 

7) współtworzenie portali społecznościowych szkoły, 

8) współadministrowanie zamkniętą grupą społecznościową o nazwie Uczniowie TOIZ. 

2. Opiekun samorządu może być odwołany decyzją Dyrektora. 

3. W przypadku rezygnacji jednego z Opiekunów z funkcji, pozostający drugi Opiekun może wg. własnego 

uznania zaprosić do współpracy dowolnego nauczyciela do czasu kolejnych wyborów. 

 

Rozdział XXIV 

Inicjatywa Uczniowska 

§52. 
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1. Inicjatywa uczniowska jest obowiązkowa dla wszystkich klas. 

2. Inicjatywa uczniowska to plan-pomysł imprezy, wydarzenia lub innej działalności, którą mogą 

wykonać zainteresowani uczniowie. 

3. Realizacja inicjatyw uczniowskich ma na celu włączenie w życie szkoły maksymalnej liczby 

uczniów. 

4. Prezydium wraz z Radą i Zebraniem  Samorządów Klasowych wybiera dwie  inicjatywy do realizacji 

w semestrze. 

5. Projekty - inicjatywy przesyłane są w formie elektronicznej na pocztę mailową samorządu. Dostęp do 

poczty posiada Prezydium i Opiekunowie. 

6. Termin przysłania pomysłów to przełom września i października oraz stycznia i lutego każdego roku. 

      Rozdział XXV 

     Współdecydowanie uczniów 

       §53. 

1. Współdecydowanie uczniów odbywa się za pomocą  metody warsztaty przyszłościowe. Samorząd 

Uczniowski przynajmniej raz w semestrze przeprowadza warsztaty w celu podjęcia decyzji w wybranej 

sprawie. Decyzja zostaje zaprezentowana do akceptacji: radzie pedagogicznej, radzie rodziców i 

dyrekcji. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.  

 

Rozdział XXVI 

Przepisy końcowe 

§54. 

1. Samorząd poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień statutowych w 

społeczności uczniowskiej. 

2. Szkoła powinna być wspólnym dziełem nauczycieli i uczniów, w której mają miejsce wzajemna 

życzliwość, tolerancja, zrozumienie, zaufanie i skuteczna komunikacja pomiędzy uczniami i 

nauczycielami. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora. 

4. Odpisy regulaminu otrzymują: Dyrektor, Przewodniczący Prezydium, Przewodniczący Samorządów 

Klasowych i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

5. Oryginał regulaminu przechowuje Opiekun/Opiekunowie. 

6. Regulamin jest również ogólnie dostępny w bibliotece szkoły oraz na stronie internetowej szkoły w 

zakładce pt. „Dokumenty szkolne”. 

§55. 

1. Zmiany w niniejszym regulaminie następują w drodze uchwały Zarządu Samorządu Uczniowskiego, 

podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ członków Zarządu w głosowaniu 

równym, tajnym i powszechnym, po skonsultowaniu jej projektu ze społecznością uczniowską. 

 

 

 

                                                                    Opiekun Samorządu Uczniowskiego  

        Elżbieta Krawczyk 


