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Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1  

w Zamościu 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019.1148 ze zm. ). 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu, zwany dalej 

Samorządem, tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Organy Samorządu są jedynym reprezentantem ogółu uczniów. 

 

 

Rozdział II 

Władze Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 2 

Władzami Samorządu są: 

1) Parlament Uczniowski; 

2) Zarząd. 

 

§ 3 

1. Parlament Uczniowski składa się z delegatów, którymi są przewodniczący samorządów 

wszystkich oddziałów. 

2. Kompetencje Parlamentu: 

1) zatwierdzanie regulaminu Samorządu i innych regulaminów wewnętrznych oraz 

dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek;  

2) wybór komisji Wyborczej, która przeprowadza wybory do władz Samorządu; 

3) wybór Rzecznika Praw Ucznia spośród Opiekunów Samorządu; 

4) przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu 

5) powoływanie spośród delegatów do Parlamentu Komisji oraz mianowanie ich 

przewodniczącymi; 

6) podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu. 

3. Na pierwszym posiedzeniu nowego Parlamentu wybierany jest marszałek i wicemarszałek. 

4. W zebraniach Parlamentu mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele 

Zarządu, opiekunowie Samorządu oraz zaproszeni goście. 

5. Zebrania Parlamentu odbywają się nie rzadziej niż co 3 miesiące. Zebrania Parlamentu zwołuje  

i prowadzi marszałek lub osoba przez niego upoważniona. 

6. Posiedzenia Parlamentu są protokołowane. 

 

§ 4 

1. Zarząd kieruje bieżącą pracą Samorządu. 

2. Powołanie Zarządu odbywa się w drodze wyborów tajnych i powszechnych, w których 

uczestniczą wszyscy uczniowie. 

3. Kompetencje Zarządu: 



2 
 

1) kierowanie bieżącą pracą Samorządu; 

2) reprezentowanie Samorządu w szkole i poza szkołą; 

3) przedstawianie Parlamentowi rocznych sprawozdań z pracy Zarządu; 

4) powoływanie szkolnych sekcji Samorządu, mianowanie ich przewodniczących; 

5) prowadzenie dokumentacji pracy Samorządu. 

4. W zebraniach Zarządu mają prawo uczestniczyć opiekunowie Samorządu. 

5. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zebrania zwołuje i prowadzi 

przewodniczący lub inny członek Zarządu upoważniony przez niego. 

 

§ 5 

1. Samorządu Uczniowski używa pieczątki nagłówkowej: 

2. Pieczątka przechowywana jest przez Opiekunów Samorządu. 

 

§ 6 

1. Delegaci do Parlamentu i członkowie Zarządu mają obowiązek aktywnego udziału w pracach 

Samorządu. 

2. Władze Samorządu zobowiązane są do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach  

oraz działalności w Samorządzie. 

3. Władze Samorządu są zobowiązane do obrony praw i godności uczniów, reprezentują interesy 

uczniów wobec Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej. 

 

Rozdział III 

Kadencja i wybory do władz 

 

§ 7 

Kadencja wszystkich władz Samorządu trwa 1 rok. 

 

§ 8 

1. Wybory do władz Samorządu są tajne. 

2. Wybory organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza powołana przez Parlament. 

 

§ 9 

1. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się w terminie umożliwiającym udział 

w głosowaniu wszystkim uczniom szkoły. 

2. Na miesiąc przed wyborami do Zarządu Samorządu Uczniowskiego, Komisja Wyborcza 

informuje uczniów o zasadach przeprowadzania wyborów. 

3. Uczniowie mogą zgłaszać kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Samorządu 

Uczniowskiego nie później niż 2 tygodnie przed wyborami. Do Zarządu nie mogą kandydować 

uczniowie kończący naukę w szkole. 

4. Kandydaci mają 2 tygodnie na przedstawienie społeczności uczniowskiej swojego programu  

i przeprowadzenie kampanii wyborczej. 

5. Kandydaci biorą udział w debacie, podczas której prezentują swój program oraz odpowiadają  

na pytania uczniów. 

6. W wyborach mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie szkoły. Wygrywa ten kandydat, który 

uzyskał największą ilość głosów. Pozostali kandydaci tworzą Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 
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Rozdział IV 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 

§ 10 

1. Wyboru Opiekunów Samorządu Uczniowskiego dokonuje Dyrektor szkoły w porozumieniu  

z Zarządem Samorządu. 

2. Opiekunowie są doradcami służącymi swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. 

3. Jeden z Opiekunów Samorządu sprawuje jednocześnie funkcję Rzecznika Praw Ucznia; 

 

Rozdział V 

Komisje i sekcje 

§ 11 

1. Do realizacji swoich zadań Parlament może powołać komisje, a Zarząd sekcje. 

2. Komisje lub sekcje mogą mieć charakter stały lub doraźny. 

3. Przy powoływaniu komisji lub sekcji, organ powołujący musi określić: 

1) nazwę komisji lub sekcji; 

2) zakres działalności; 

3) okres istnienia; 

4) przewodniczącego i skład osobowy. 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe, zmiana regulaminu 

§ 12 

1. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy osób uprawnionych do głosowania. 

2. Regulamin jest omawiany w czasie pierwszego posiedzenia Parlamentu. 

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich uczniów szkoły. 

4. Wnioski dotyczące poprawek do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego mogą być zgłaszane 

przez Zarząd lub co najmniej 10 członków Parlamentu. 

5. Zgłoszone poprawki głosowane są na sesji Parlamentu. 

6. Zmiany w Regulaminie uchwalane są większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy 

delegatów. 

7. Sprawy sporne i nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Prezydium Parlamentu. 

 


