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Załącznik nr 3 
 

do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy 

 

REGULAMIN  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO 

 
Zespołu Szkół nr 9 

Gimnazjum nr 52 i  XI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy 
 

 

Rozdział I 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego 
 

1. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą:  

a. wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 52,  

b. wszyscy uczniowie XI Liceum Ogólnokształcącego.  

2. Rada SU jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej powołanym w celu 

współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną  i Radą Rodziców.  

3. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów.  

4. Kompetencje  Samorządu Uczniowskiego zawarte są w Statucie Szkoły.  

 

Rozdział  II 

Organy Samorządu Uczniowskiego 

 
      1. Samorząd klasowy w składzie:  

          a. Przewodniczący klasy,  

          b.  Zastępca przewodniczącego,  

          c.  Skarbnik. 

      2. Rada Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum, którą tworzą wszyscy   

          przewodniczący klas.  

      3. Rada Samorządu Uczniowskiego Liceum, którą tworzą wszyscy przewodniczący   

          klas.  

      4. Zarząd Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum oraz Zarząd Samorządu   

          Uczniowskiego Liceum w składzie:  

a. Przewodniczący, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU,  

b. Zastępca  przewodniczącego,  

c. Sekretarz,  

      5. Rzecznik Praw Ucznia. 
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Rozdział  III 

Kompetencje  organów Samorządu  Uczniowskiego 
 

1. Samorząd  Klasowy:  

a. reprezentowanie klasy na zewnątrz,  

b. organizowanie życia klasy,  

c. rozwiązywanie wraz z wychowawcą wewnętrznych problemów klasy,  

d. organizowanie pomocy koleżeńskiej  przy udziale wychowawcy.  

2.  Rada Samorządu Uczniowskiego:  

a. uchwalanie Regulaminu SU,  

b. podejmowanie uchwał w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,  

c. podejmowanie uchwał w ramach kompetencji SU,  

d. ustalanie i zatwierdzanie planu pracy SU na dany rok szkolny.  

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:  

a. kierowanie pracą Samorządu Uczniowskiego, 

b. czuwanie nad terminową realizacją planu pracy, 

c. pomaganie w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych, 

d. rozwiązywanie spraw spornych dotyczących uczniów, 

e. występowanie z wnioskami do  Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, 

          Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji. 

4. Przewodniczący  Gimnazjum oraz Przewodniczący Liceum :  

a. kierowanie pracą Zarządu Samorządu Uczniowskiego,  

b. reprezentowanie Zarządu przed organami szkoły,  

c. reprezentowanie szkoły na uroczystościach i imprezach pozaszkolnych,  

d. podpisywanie uchwał Rady Samorządu Uczniowskiego,  

e. odpowiedzialność za realizację uchwał SU.  

5. Rzecznik Praw Ucznia:  

a. przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia,  

b. zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli,  

c. informowanie uczniów o przysługującym im prawach i sposobach ich 

dochodzenia,  

d. interwencja w przypadku naruszania praw ucznia, 

e. rozwiązywanie spraw spornych.  
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Rozdział IV 

Tryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego 

Liceum i Gimnazjum 

 

1. Tryb wyboru Samorządu Klasowego.  

a. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą  większością 

głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy. 

b. Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie 

osoby funkcyjne. 

c. Przewodniczący poszczególnych klas tworzą Radę Samorządu 

Uczniowskiego. 

2. Tryb wyboru Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznika Praw Ucznia.  

a. Zarząd Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznik Prawa Ucznia wybierani 

są przez członków Rady Samorządu Uczniowskiego zwykłą większością 

głosów, w obecności 2/3 przewodniczących klas.  

b. Wybory do Zarządu SU i Rzecznika Praw Ucznia powinny odbyć się do 15 

października każdego roku szkolnego. 

c. Nowy Zarząd w ciągu 7 dni od dnia wyborów powinien się ukonstytuować, 

wybierając spośród siebie osoby funkcyjne. 

d. Kadencja Zarządu oraz Rzecznika Praw Ucznia trwa 1 rok.  

 

Rozdział V 

Tryb i zasady opiniowania pracy nauczycieli 

przez Samorząd Uczniowski 

 

1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Zarząd SU przedstawia w terminie 14 dni od daty 

wpłynięcia wniosku pisemną opinię o pracy ocenianego nauczyciela.  

2. W przypadku braku wyczerpującej informacji na temat pracy ocenianego 

nauczyciela wśród członków zarządu SU – Przewodniczący SU powinien 

uzyskać powyższą  informację u przewodniczących klas, w których uczy 

oceniany nauczyciel.  

3. Powyższe opinie wpisuje się do księgi protokołów SU.  
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4. Przewodniczący SU przedstawia Dyrektorowi Szkoły opis opinii o pracy 

nauczyciela.  

5. Zasady dokonywania opinii:  

Zarząd SU opiniuje pracę ocenianego nauczyciela, odpowiadając na pytania 

zatwierdzone przez Dyrektora i Opiekuna SU.  

 

Rozdział VI 

Tryb podejmowania uczwał 

 

1. Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady.  

2. Listę uczestników zebrania Rady oraz jego prawomocności ustala każdorazowo 

Przewodniczący lub Sekretarz SU.  

3. Uchwały są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe jej 

prowadzenia odpowiada Sekretarz, a za realizację uchwał – Przewodniczący SU.  

4. Rada SU przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy może zobowiązać  

Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad tą sprawą.  

 

Rozdział VII 

Tryb odwoływania się od decyzji SU 

 

1. Jeżeli Uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem, Statutem Szkoły lub 

interesem ucznia, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Szkoły zawiesza 

jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi SU.  

2. W przypadku zawieszenia uchwały, opiekun SU w terminie 1 miesiąca od dnia 

zawieszenia uzgadnia sposób postępowania w tej sprawie.  

3. W sprawach spornych Rada i Opiekun SU odwołują się do Dyrektora Szkoły.  
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Rozdział VIII 

Tryb uchwalania i dokonywania zmian w regulaminie SU 

 

1. Regulamin SU uchwalany jest przez Radę SU w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 składu Rady.  

2. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do 

Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Szkoły.  

3. Decyzję o dokonaniu zmian podejmuje się na najbliższym zebraniu Rady SU po 

dokładnym rozpatrzeniu wniosku i konsultacji w klasach w trybie 

przewidzianym dla podejmowania uchwał.  

 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego 

powodu negatywnie oceniani.  

2. Członek Rady Uczniów może zostać odwołany:  

a) na własną, pisemną prośbę,  

b) na wniosek SU, w tajnym głosowaniu,  

c) na wniosek 2/3 przedstawicieli członków Rad Klasowych.  

3. Niniejszy Regulamin stosuje się łącznie ze Statutem Szkoły.  


