
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MARKACH 

 
 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
 

2. Samorząd Uczniowski, działający w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa 
Tysiąclecia w Markach działa na podstawie:  

 

 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r.,  

 Statutu Szkoły Zespołu Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach 
  

3. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół nr 2 oraz 
Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 działają w ramach 
tego samego regulaminu Samorządu Uczniowskiego. 

 
4. Działalność Samorządu Uczniowskiego wspierają i nadzorują opiekunowie 

Samorządu Uczniowskiego. 
 

 
Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 
1. Do głównych celów działalności Samorządu Uczniowskiego należą: 

 
a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz 

podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły, 
 

b. przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców 
wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły, 

 
c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów 

i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra, 
 

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

 
e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, 

oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole, 
 

f. reprezentowanie uczniów przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą 
Rodziców i innymi organami. 

 
g. wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, 

tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku 
dorosłym i kolegom. 

 
  

Rozdział III: ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

1. Samorząd opiera swoje działania na aktywności ogółu uczniów Zespołu Szkół 
nr 2. 

 
2. Do zadań Samorządu należy: 



 
a. reprezentowanie uczniów, 

 
b. aktywne uczestnictwo w życiu kulturalno – oświatowym szkoły, 

 
c. reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

 
d. organizowanie szkolnych imprez rozrywkowych, sportowych, 

rekreacyjnych, 
 

e. otaczanie opieką i zapewnianie pomocy koleżeńskiej uczniom z 
trudnościami w nauce, 

 
f. dbanie o właściwy poziom kulturalny i moralny uczniów poprzez 

propagowanie ideałów życia oraz sankcjonowanie zachowań 
społecznych, 

 
g. współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz 

młodzieży w celu rozszerzania zainteresowań, kształcenia zdolności, 
podnoszenia aktywności pracy samorządu, 

 
h. wspieranie akcji mających na celu pomoc dzieciom biednym, z rodzin 

zagrożonych niedostatkiem społecznym, 
 

i. aktywne włączanie się do działań na rzecz środowiska, czynny udział w 
akcjach humanitarnych, organizacja wolontariatu na terenie szkoły. 

 
j. dążenie do nawiązania współpracy z innymi samorządami szkół w celu 

wymiany doświadczeń, 
 

k. gromadzenie funduszy na rozwijanie swojej bazy i zaplecza. 
 
 

Rozdział IV: UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

1. Samorząd Uczniowski ma prawo do przedstawienia Radzie Pedagogicznej, 
Radzie Rodziców lub Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach 
szkolonych, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych 
praw uczniów, takich jak: 

 
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego celami i 

stawianymi wymaganiami, 
 

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

 
c) prawo do organizacji, w porozumieniu z Dyrektorem, życia szkolnego, tj. 

prawo do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, 

 
d) prawo wyboru rzecznika praw ucznia.  

 

 
 
 



 
 

 Rozdział V: ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
I ORDYNACJA WYBORCZA 

 
1. Organem Samorządu Uczniowskiego reprezentującym ogół uczniów jest Rada 

Samorządu Uczniowskiego. 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego wybierana jest w głosowaniu równym, tajnym, 
powszechnym i bezpośrednim spośród kandydatów zgłoszonych przez 
wychowawców do  opiekunów Samorządu Uczniowskiego. 

3. Kandydatem do Rady Samorządu Uczniowskiego może być uczeń, który w 
poprzednim roku szkolnym uzyskał ocenę z zachowania nie niższą niż dobrą 
oraz rekomendację swojej klasy. Jeżeli uczeń uzyskał ocenę niższą niż dobrą 
dopuszcza się poręczenie wychowawcy. 

4. Do Rady Samorządu Uczniowskiego  wchodzi 5 osób z największą liczbą 
głosów uzyskanych w wyborach. 

5. Kadencja RSU trwa 1 rok szkolny. 

6. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego poprzedzone są kampanią 
wyborczą, która rozpoczyna się 2 tygodnie przed ogłoszonym terminem 
wyborów. Termin wyborów ogłasza opiekun RSU po uzgodnieniu z Dyrektorem 
Szkoły. 

7. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego muszą odbyć się do końca 
września każdego roku. 

8. Przewodniczącym RSU zostaje kandydat, który otrzymał największa liczbę 
głosów, a w przypadku odmowy RSU wybiera spośród siebie 
przewodniczącego. 

9. Przewodniczący wybiera zastępcę RSU, a pozostali członkowie pełnią różne 
funkcje w zależności od zaistniałych potrzeb. 

10. Członkowie RSU korzystając z pomocy opiekunów ustalają ramowy plan pracy 
na obecny rok szkolny, skorelowany z planem dydaktyczno-wychowawczym 
szkoły. 

11. Zebrania RSU organizowane są w miarę potrzeb. 

12. RSU podczas zebrań plenarnych organizowanych co najmniej 3 razy w ciągu 
roku szkolnego spotyka się z przedstawicielami samorządów klasowych i celu 
wymiany informacji i rozdzielenia zadań. 

 

Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Samorządu Uczniowskiego przyznawane 
są wyróżnienia i nagrody. 

2. Działalność Samorządu może zostać zawieszona w ciągu roku przez Dyrektora 
Szkoły, jeżeli Samorząd rażąco narusza Statut i Regulamin SU. 

3. Zmiany w Regulaminie Samorządu mogą być dokonywane poprzez 
aneksowanie lub tworzenie jednolitego tekstu na mocy uchwały SU po 
skonsultowaniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. 


