
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Zespołu Szkół Ponadgimnzajalnych nr 5 

w Łodzi 
 

§1 

 

Samorząd Uczniowski jest reprezentacją uczniów na terenie szkoły. 

 

 

§2 

 

Cele i zadania Samorządu: 

a) reprezentacja uczniów na terenie szkoły, jak i na zewnątrz, 

b) współpraca z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły w rozwiązywaniu problemów szkoły 

i uczniów, 

c) współdecydowanie o czasie i formach imprez szkolnych, 

d) organizowanie czasu wolnego, 

e) organizacja imprez szkolnych, 

f) dbanie o porządek w szkole, 

g) pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych uczniów, 

h) wskazywanie osób do pocztu sztandarowego, 

i) inne zadania wynikające z zapisów Ustawy o systemie oświaty. 

 

§3 

 

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Samorządu jest zespół klasowy. 

2. Klasa wybiera spośród siebie trzech reprezentantów, drogą głosowania (za zgodą osoby 

wybieranej) do uczestnictwa w pracach Samorządu. 

3. Wszystkie trójki klasowe tworzą szkolny Samorząd Uczniowski. 

4. Prezydium Samorządu Uczniowskiego wybierane jest drogą wyborów spośród trójek 

klasowych. 

5. Prezydium Samorządu Uczniowskiego składa się z: przewodniczącego, zastępcy 

przewodniczącego i sekretarza. 

6. W obrębie Samorządu Uczniowskiego działają następujące sekcje: 

a) sekcja porządkowa, 

b) sekcja dekoracyjna, 

c) uroczystości szkolnych. 

7. Opiekunowie Samorządu kompletują skład sekcji spośród kandydatów z trójek klasowych. 

8. Opiekunami Samorządu są nauczyciele wskazani przez młodzież za zgodą dyrektora 

szkoły. 

9. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego pełnią swą funkcję społecznie, niezależnie  

od pozostałych obowiązków wynikających z umowy o pracę. 

  

§4 

 

Uchwały Samorządu podejmowane są na zebraniach - bezwzględną większością głosów. 

Uchwały są protokołowane przez wskazanego ucznia. Za prawidłowość protokołów 

odpowiedzialni są: sekretarz Samorządu Uczniowskiego i opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego. 

 



 

 

§5 

 

1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się we wrześniu drogą głosowania 

powszechnego, tajnego, bezpośredniego i równego. 

2. Na zebraniu Samorządu Uczniowskiego przed wyborami uczniowie ustalają listę 

kandydatów do Samorządu spośród przewodniczących klas lub wytypowanych uczniów 

szkoły. 

3. Na terenie szkoły może być prowadzona szeroka kampania wyborcza poszczególnych 

kandydatów. 

4. Głosowanie odbywa się w wyznaczonym dniu. 

5. Głosowanie musi odbyć się w obecności wybranej przez uczniów Komisji Wyborczej 

i opiekunów Samorządu Uczniowskiego. 

6. Wszyscy uczniowie obecni danego dnia w szkole głosują na jednego kandydata z listy 

wrzucając kartę do głosowania do urny. 

7. Po podliczeniu głosów wyniki wyborów muszą być ogłoszone na tablicy samorządu 

oraz w ciągu tygodnia na godzinach wychowawczych. 

 

§6 

 

Spotkania Samorządu odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 11.00 w sali 316.  

 

§7 

 

Fundusze własne Samorządu pozyskiwane są przez wpłaty uczniów – 2 zł rocznie.  

 

 

 


