
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Na podstawie art.55. ust 3. i 4. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. nr 256., poz. 2572. z późn. zm.) 

ustala się regulamin 

Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 
 w Skierniewicach 

1. W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego  działa 
Samorząd Uczniowski 

2. W skład Samorządu wchodzą wszyscy uczniowie ZSZ Nr 2 

3. Prezydium Samorządu Uczniowskiego jest reprezentacją uczniów ZSZ nr 2, 
współpracującą w realizacji zadań szkoły z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i 
Radą Rodziców 

4. Samorząd Uczniowski opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu 
uczniów i funkcjonuje na demokratycznych zasadach współżycia jednostek 

5. Terenem działalności i siedzibą Samorządu Uczniowskiego jest Zespół Szkół 
Zawodowych Nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach przy ul. 
Pomologicznej 15 

6. Podstawowym aktem, regulującym działania Samorządu Uczniowskiego, jest 
regulamin opracowany przez Prezydium Samorządu Uczniowskiego, a 
uchwalony przez ogół uczniów 

7. Głównymi organami Samorządu są: Rada Uczniów, Prezydium Samorządu, 
Przewodniczący Samorządu 

8. Prezydium Samorządu Uczniowskiego jest jedyną reprezentacją Samorządu 
Uczniowskiego 

9. Walne zebranie uczniów zwoływane jest przez Prezydium Samorządu 
Uczniowskiego 

10. Współdziałanie z Dyrekcją ZSZ Nr 2, pedagogiem szkolnym, opiekunem 
Samorządu, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w realizacji podstawowych 
zadań obejmuje: 

 współdziałanie w zakresie przestrzegania postanowień Statutu 

 podejmowanie działań, zmierzających do poprawy warunków życia i 
nauki w szkole 

 pomoc w opracowywaniu i realizowaniu programu wychowawczego i 
profilaktyki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 

 przedstawienie Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii o 
istotnych sprawach ZSZ nr 2 

 ochronę praw uczniowskich 



11. Jedynym przedstawicielem Samorządu Uczniowskiego, działającego na 
terenie ZSZ nr 2, jest Prezydium Samorządu Uczniowskiego, reprezentowane 
przez jego przewodniczącego 

12. Prezydium Samorządu Uczniowskiego może przedstawiać Dyrektorowi lub 
Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, w 
szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów. Prawa te 
obejmują: 

 zapoznanie z programem nauczania, jego treścią celami i stawianymi 
wymaganiami 

 jawną i umotywowaną ocenę postępów w nauce i zachowaniu 

 opiniowanie planu lekcji 

 organizację życia szkolnego 

 prowadzenie radiowęzła szkolnego 

 organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, społecznej oraz 
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 
organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem i opiekunem 
samorządu 

 typowanie uczniów do nagród i stypendiów, w tym do stypendium 
Prezesa Rady Ministrów 

 obronę godności kolegów 

13. Prezydium Samorządu Uczniowskiego ma prawo wyboru nauczyciela 
pełniącego rolę opiekuna Samorządu 

14. Prezydium Samorządu Uczniowskiego ma prawo wyrażania swojej opinii w 
sprawach konfliktu między uczniami a wychowawcą i innymi nauczycielami 

15. Prezydium Samorządu Uczniowskiego ma prawo do spotkań z Dyrektorem, w 
terminie uzgodnionym przez obie strony 

16. Do kompetencji przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego należy: 

 obowiązek reprezentowania Samorządu Uczniowskiego, zarówno w 
Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, jak i poza nim 

 przewodniczenie zebraniom Samorządu i Prezydium Samorządu 
Uczniowskiego 

 nadzorowanie, czy postanowienia Samorządu są zgodne ze Statutem 
ZSZ nr 2 

 prawo organizowania zebrań Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

 obowiązek dopilnowania, aby wszyscy członkowie zostali 
poinformowani o zebraniach 

17. Prawo inicjatywy uchwały przysługuje wszystkim członkom Prezydium 
Samorządu Uczniowskiego oraz przewodniczącym Rad Klasowych 

18. Prawo do głosowania przysługuje członkom Prezydium Samorządu 
Uczniowskiego 

19. Uchwały przyjmuje się większością głosów w obecności ponad połowy 
uprawnionych do głosowania , w głosowaniu tajnym. W konkretnych 
przypadkach Prezydium Samorządu Uczniowskiego może podjąć uchwałę o 
głosowaniu jawnym 



20. Kadencja samorządu Uczniowskiego i Prezydium samorządu Uczniowskiego 
trwa jeden rok szkolny, do czasu powołania nowego Samorządu 
Uczniowskiego 

21. Wybory organizowane są pod koniec września przez ustępujący Samorząd 
spośród osób, które zostały zgłoszone i wyraziły zgodę na kandydowanie  

22. Wybory odbywają się nie wcześniej niż po upływie tygodnia od zgłoszenia 
kandydatur. Głosowanie jest  głosowaniem tajnym, równym i powszechnym 

23. Osoba, która uzyska największa ilość głosów zostaje przewodniczącym 
Samorządu Uczniowskiego 

24. Przewodniczący może zostać odwołany w wyniku niewywiązania się ze 
swoich obowiązków na wniosek jednego z członków Prezydium, Dyrektora lub 
przynajmniej trzech przewodniczących samorządów klasowych. 

25. Prezydium Samorządu Uczniowskiego może zostać odwołane w przypadku 
rażącego naruszenia Statutu, niewypełnienia swoich obowiązków, a 
członkowie Prezydium Samorządu Uczniowskiego także z powodów 
dyscyplinarnych, na wniosek Samorządu Uczniowskiego lub Dyrektora Szkoły. 
Wniosek ten musi być przyjęty w głosowaniu powszechnym, bezwzględną 
większością głosów. Głosowanie organizują przewodniczący klas w 
poszczególnych klasach. 

26. W przypadku odwołania Prezydium Samorządu Uczniowskiego ponowne 
wybory organizują przewodniczący rad klasowych 

27. Opiekuna Samorządu powołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Prezydium 
Samorządu Uczniowskiego. 


