
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

w Branżowej Szkole I stopnia Specjalnej nr 54 w Warszawie, ul. Długa 9 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

W Branżowej Szkole I stopnia Specjalnej nr 54, zwanej dalej szkołą,  działa Samorząd Uczniowski, 

zwany dalej Samorządem. 

§ 2 

1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

2. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.  

3. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego 

władz. 

4. Uczniowie każdej klasy wybierają swych reprezentantów tworzących samorządy klasowe. 

§ 3 

1. Samorząd działa w oparciu o regulamin, który jest uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu 

równym, tajnym i powszechnym. 

2. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i przepisami prawa.  

3. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Radzie Samorządu, a instancją odwoławczą jest dyrektor 

szkoły. 

II. Organy Samorządu, opiekun Samorządu i ich kompetencje 

§ 4 

Organami Samorządu są: 

1. walne zebranie wszystkich członków, 

2. przewodniczący Samorządu, 

3. Zarząd Samorządu, 

4. Rada Samorządu. 

§ 5 

1. Przewodniczący Samorządu wybierany jest przez uczniów placówki w wyborach powszechnych i w 

głosowaniu tajnym. 

2. Przewodniczący kieruje pracami Samorządu, zwołuje i prowadzi zebrania walne, Rady i Zarządu, 

reprezentuje Samorząd w szkole i poza jej terenem. 

3. 1) W szczególnych przypadkach przewodniczący może udzielić poręczenia uczniowi zagrożonemu 

usunięciem ze szkoły. 2) Poręczenie takie wstrzymuje decyzję o skreśleniu z listy uczniów szkoły. 3) 

Jednemu uczniowi może być ono udzielone tylko raz. 

§ 6 

1. Zarząd Samorządu, w skład którego poza przewodniczącym wchodzi dwóch wiceprzewodniczących 

(sekretarz i skarbnik), ma za zadanie pomagać przewodniczącemu w organizowaniu pracy Samorządu, a 

w szczególności pomagać w organizacji imprez. 

2. Zarząd Samorządu wybierany jest  przez uczniów w wyborach powszechnych i głosowaniu tajnym. 



3. Kadencja Zarządu trwa 1 rok, czyli od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia ogłoszenia 

wyników kolejnych wyborów. 

4. Każdy z członków Zarządu może być odwołany z jego składu uchwałą Zarządu w wyniku złożonej 

przez siebie umotywowanej rezygnacji lub na pisemny, umotywowany wniosek innego członka Zarządu.  

§ 7 

1. 1) W skład Rady Samorządu wchodzą: samorządy klasowe, wybierane corocznie przez uczniów 

poszczególnych klas i członkowie Zarządu. 2) Przewodniczy jej przewodniczący Samorządu. 

2. Rada nadzoruje pracę przewodniczącego, opiniuje kandydatów na członków Zarządu oraz podejmuje 

uchwały we wszystkich sprawach dotyczących uczniów i Samorządu. 

3. Rada podejmuje uchwały i decyzje zwykłą większością głosów w obecności połowy jej członków o 

przeprowadzeniu referendum w sprawie zmiany regulaminu. 

4. Dyrektor szkoły ma prawo zawiesić lub uchylić uchwałę lub inne postanowienie Rady Samorządu, 

jeżeli są one sprzeczne ze statutem lub możliwościami szkoły. 

5. Rada może udzielić poręczenia uczniowi na zasadach takich jak przewodniczący, ale niezależnie od 

niego. 

§ 8 

1. Pracę Samorządu wspomaga opiekun wybrany przez Radę Samorządu i powołany przez dyrektora 

szkoły po uzyskaniu akceptacji Rady Pedagogicznej. 

2. Opiekun reprezentuje Samorząd w Radzie Pedagogicznej.  

3. Opiekun Samorządu nadzoruje wybory i przestrzeganie praw ucznia na terenie szkoły, doradza 

uczniom i wspomaga ich działania, pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, 

pośredniczy między uczniami a gronem pedagogicznym i dyrekcją szkoły oraz pilnuje zgodności 

regulaminu Samorządu ze statutem szkoły.  

4. Opiekun ma prawo zwalniać uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością w Samorządzie. 

 

III. Tryb przeprowadzenia wyborów do Rady i Zarządu Samorządu  

§ 9  

Sposób wyboru samorządów klasowych określają uczniowie poszczególnych klas wraz                               

z wychowawcą 

§ 10 

1. W przypadku niewypełniania właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy 

funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce lub niewłaściwe zachowanie, uczeń może zostać odwołany 

z zajmowanego stanowiska.  

2. W przypadkach  opisanych w ust. 1 niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata. 

§ 11  

Wybory do Zarządu Samorządu przeprowadza Komisja Wyborcza, składająca się z 3 osób, 

reprezentantów samorządów klasowych wskazanych przez opiekuna, oraz opiekun Samorządu. 

§ 12 

Do obowiązków Komisji Wyborczej należy: 

1.  ogłoszenie terminu wyborów i zasad zgłaszania kandydatur – min. 3 tygodnie przed terminem 

wyborów, 

2. przyjęcie zgłoszenia od kandydatów, 

3. poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcanie do udziału w wyborach, 



4. czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej, 

5. przygotowanie wyborów, 

6. przeprowadzenie wyborów, 

7. ogłoszenie wyników. 

§ 13 

1. Zasady przeprowadzenia wyborów: 

1) datę wyborów do Zarządu wyznacza opiekun Samorządu po konsultacji z dyrektorem szkoły, 

2) prawo do kandydowania na członka Zarządu posiada każdy uczeń szkoły, 

3) prawo do głosowania posiadają  jedynie uczniowie szkoły, 

4) lista kandydatów nie może być mniejsza niż liczba miejsc w Zarządzie, 

5) głosowanie odbywa się w ciągu jednego dnia i jest: powszechne, równe, bezpośrednie, tajne, 5) 

większościowe. 

2. Wybory odbywają się w specjalnie na ten cel wyznaczonym pomieszczeniu (wydzielona część 

korytarza) tj. lokalu wyborczym. 

3. Lokal wyborczy powinien umożliwiać oddanie głosu w warunkach tajności. 

4. W lokalu wyborczym przez cały okres trwania wyborów znajdują się co najmniej 2 członkowie 

Komisji Wyborczej oraz karty do głosowania, listy wyborców, urna z głosami. 

5. 1) Komisja Wyborcza przygotowuje listy wyborców w oparciu o aktualną listę uczniów i uczennic 

szkoły. 2) Na liście znajdują się: imię, nazwisko, miejsce na odręczny podpis. 

6. 1) Przed rozpoczęciem wyborów Komisja Wyborcza drukuje karty do głosowania w liczbie 

odpowiadającej liczbie uczniów szkoły. 2) Na kartach do głosowania znajdują się nazwiska kandydatów 

do Zarządu. 

7.  Wyborca stawia się przed Komisją Wyborczą osobiście, przedstawia legitymację uczniowską 

członkom Komisji, składa podpis na liście wyborców, wypełnienia kartę do głosowania według instrukcji 

na niej zamieszczonej i wrzuca do urny wyborczej. 

8. 1) Jeden wyborca głosuje poprzez postawienie jednego znaku „X” (dwóch krzyżujących się linii) w 

polu po lewej stronie nazwiska kandydata do Zarządu Samorządu.  2) Za głos nieważny uznaje się ten, w 

którym na karcie znak „X” postawiono przy więcej niż jednym nazwisku kandydata do Zarządu 

Samorządu. 

§ 14 

1. Po zakończeniu głosowania członkowie Komisji Wyborczej otwierają urnę z głosami i dokonują 

przeliczenia znajdujących się w niej kart do głosowania. 

2. Członkami Zarządu zostają kolejno 3 osoby  z największą liczbą głosów.  

3. Osoba  posiadająca największą liczbą głosów zostaje przewodniczącym Samorządu. 

4.  Skład  Zarządu Komisja Wyborcza publikuje na tablicy ogłoszeń Samorządu oraz stronie internetowej 

szkoły. 

IV. Cele i zadania Samorządu 

§ 15 

1. Celem działania Samorządu jest: 1) uczenie się demokratycznych form współżycia, 2) pomoc w 

planowaniu życia i pracy w szkole, 3) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, uczenie się 

odpowiedzialności, szacunku dla poglądów innych i tolerancji, 4) organizowanie wolnego czasu, 5) 

współpraca ze wszystkimi organami szkoły oraz z nauczycielami w celu osiągnięcia przez uczniów jak 

najlepszych wyników w nauce. 



2. Samorząd uczestniczy we wszystkich istotnych sprawach dotyczących uczniów, a w szczególności 

jego działalność dotyczy: 1) dbałości o porządek w szkole, 2) samopomocy koleżeńskiej, 3) 

organizowania imprez i uroczystości szkolnych, 4) wspierania organizacji społecznych działających na 

terenie szkoły. 

V. Prawa i obowiązki Samorządu 

§ 16 

1. Samorząd broni praw uczniowskich i czuwa nad ich przestrzeganiem na terenie szkoły. 

2. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i 

opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak: 

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

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

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

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

3. Samorząd może wydawać opinie dotyczące pracy danego nauczyciela i przedstawiać je dyrektorowi 

szkoły. 

4. Samorząd może opiniować: 1) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, 2) na prośbę dyrektora 

pracę każdego nauczyciela podczas oceny jego pracy, 3) na prośbę dyrektora zachowanie ucznia przed 

podjęciem uchwały o skreśleniu go z listy uczniów. 

5. Samorząd może składać wnioski: 1) wraz z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców do organu 

prowadzącego o nadanie szkole imienia, 2) wraz z Radą Rodziców lub Radą Pedagogiczną do dyrektora o 

powołanie Rady Szkoły. 

6. Samorząd: 1) w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu, 2) w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną określa wymiar osiągnięć i ustala kryteria uzyskania wpisu na 

świadectwie za aktywność społeczną, 3) wyłania Radę koła wolontariatu szkolnego poprzez wybory tajne, 

równe i bezpośrednie organizowane przez Zarząd i opiekuna Samorządu, 4) kandydatami do Rady koła 

wolontariatu mogą być jedynie czynni działacze koła wolontariatu. 

7. Samorząd może: 1) powoływać Sąd Koleżeński, 2) tworzyć sekcje, w skład których wchodzą 

uczniowie powołani przez Radę Samorządu, 3) posiadać własne fundusze, pochodzące ze składek 

uczniowskich, które służą finansowaniu jego działalności, 4) uzyskiwać informacje o bieżącej 

działalności szkoły, 5) organizować imprezy i wycieczki 6) zwracać się do Rady Rodziców w sprawach 

wsparcia finansowego dla swojej działalności. 

8. Samorząd ma obowiązek współpracy z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom właściwych 

warunków do nauki i pracy. 

VI. Postanowienia końcowe 

§ 17 

1. W przypadku naruszenia praw ucznia zainteresowany ma prawo zwrócić się do opiekuna Samorządu 

lub przewodniczącego, którzy muszą przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 3 dni od 

momentu wniesienia skargi.  

2. W przypadku braku rozstrzygnięcia problemu przez ww. osoby skarga jest kierowana do dyrektora 

szkoły, który powinien wyjaśnić sprawę w ciągu 7 dni.  



3. W przypadku braku decyzji dyrektora uczeń zawsze ma prawo odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia 

przy Kuratorium Oświaty lub bezpośrednio do Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  

§ 18 

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu oceniani negatywnie. 

     § 19 

1. 1) Zmian w regulaminie dokonuje Zarząd Samorządu z pomocą opiekuna i szkolnej komisji 

regulaminowej, a uchwalają je wszyscy uczniowie w glosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 2) 

Wyjątek stanowią poprawki związane ze zmianą przepisów prawa, które może zatwierdzać Rada 

Samorządu. 

2. 1) Zmian w regulaminie dokonuje się poprzez jego nowelizację. 2) Jeśli zmian jest dużo wprowadza 

się je do tekstu zasadniczego regulaminu. 

3. Zmiany wymagają akceptacji dyrektora szkoły. 

4. Nowelizacji dokonuje się z powodu zmian w przepisach prawa oraz na wniosek Rady Samorządu lub 

2/3 wszystkich uczniów, o ile nie są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Opiekun Samorządu odpowiada za zgodność regulaminu z przepisami prawa i dokonywane 

nowelizacje. 

 

 

Warszawa, listopad 2017 r.  

 

Projekt regulaminu opracowały B. Konecka i B. Boguszewska we współpracy z Zarządem Samorządu 

 

 


