
REGULAMIN  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W ŁODZI 

 

 

ROZDZIAŁ  I  - PRZEPISY  OGÓLNE 

§1 

1. Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie Oświaty tworzy się Samorząd 

Uczniowski dla Zespołu Szkół nr 5 zwany dalej „samorządem”. 

2. Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 168 dla dzieci 

lekko, umiarkowanie i znacznie upośledzonych umysłowo oraz Publicznego Gimnazjum 

Specjalnego nr 59 dla młodzieży lekko, umiarkowanie i znacznie upośledzonej umysłowo. 

3. Ustanawia się następujące organy samorządu: 

- samorządy klasowe, 

- uczniów. 

§2 

1. Do głównych zdań samorządu należą: 

 reprezentowanie interesów uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły; 

 przedstawienia Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich 

sprawach dotyczących szkoły; 

 czuwanie nad realizacją podstawowych praw uczniów; 

 uczestniczenie w organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

 aktywny udział w organizowaniu działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej                  

i artystycznej uczniów w porozumieniu z Dyrektorem szkoły; 

 prowadzenie tablicy informacyjnej Samorządu Szkolnego. 

2. W realizacji swych zdań Samorząd Uczniowski współpracuje z Radą Pedagogiczną, 

Dyrektorem szkoły oraz organizacjami społecznymi, działającymi na terenie naszej szkoły. 
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ROZDZIAŁ II  WALNE ZGROMADZENIE UCZNIÓW 

§3 

1. Walne Zgromadzenie Uczniów tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Zgromadzenie jest zwoływane przez opiekunów samorządu co najmniej raz w roku, 

najpóźniej do 30 września każdego roku. Termin, miejsce i cel zgromadzenia winny być 

podane do wiadomości wszystkich uczniów najpóźniej na tydzień przed przewidywanymi 

wyborami. 

3. W razie potrzeby Zgromadzenie może być zwołane także w innych terminach niż określone 

w ust. 2. 

§ 4 

1. Walne Zgromadzenie uczniów: 

 podejmuje uchwałę dotyczącą bieżącej działalności samorządu, a także w kwestii 

przestrzegania podstawowych praw uczniów; 

 uchwala główne kierunki działalności samorządu na najbliższy rok szkolny. 

§ 5  

1. Udział uczniów w Zgromadzeniu jest obowiązkowy. 

2. Każdy uczeń ma prawo zabrać głos w czasie Zgromadzenia. 

3. Głosowanie na Zgromadzeniu jest jawne i demokratyczne. 

4. Uchwały Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności 

przynajmniej połowy uczniów szkoły. 

5. Ze Zgromadzenia sporządzane jest sprawozdane zawierające poruszane tematy, wynik 

wyborów, przydział uczniów do odpowiednich sekcji Samorządu Uczniowskiego, oraz 

główne działania samorządu w danym roku szkolnym. 

6. Wyniki wyborów ogłoszone zostają podczas apelu szkolnego przez opiekunów samorządu 

do 5 października z jednocześnie podaną informacją na tablicy Samorządu Uczniowskiego. 

 

ROZDZIAŁ  III  - SAMORZĄDY KLASOWE 

§ 6 

1. Uczniowie danej klasy tworzą Samorząd Klasowy. 

2. Organem Samorządu Klasowego jest zarząd klasy tzw. Trójka klasowa składająca się z 

przewodniczącego klasy, jego zastępcy i skarbnika. 
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3. Kadencja zarządu klasy trwa jeden rok szkolny. 

§7 

Zarząd klasy: 

1. Reprezentuje interesy uczniów klasy wobec wychowawcy, dyrektora szkoły i Rady 

Pedagogicznej. 

2. Organizuje w miarę potrzeby w porozumieniu z wychowawcą klasy działalność kulturalną, 

oświatową, sportową i artystyczną oraz samopomoc uczniów. 

§ 8  

1. Członków Zarządu wybierają uczniowie klasy w głosowaniu powszechnym, równym, 

bezpośrednim i jawnym spośród zgłoszonych kandydatów. 

2. Wybory w klasach są organizowane w terminie do 15 września każdego roku. Szczegółowy 

termin wyborów określa wychowawca klasy. 

3. Przewodniczącym klasy, zastępcą i skarbnikiem zostają osoby, które w głosowaniu 

otrzymają największą liczbę głosów. 

§9 

1. Przewodniczący klasy i jego zastępca mogą być odwołani w czasie trwania kadencji na 

wniosek co najmniej 1/3 uczniów klasy. 

2. W przypadku odwołania przewodniczącego, zastępcy, skarbnika wychowawca klasy 

niezwłocznie ustala termin wyborów. 

ROZDZIAŁ IV  - ZARZĄD  SAMORZĄDU  SZKOLNEGO 

§10 

1. Bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego kieruje Zarząd. 

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

 Przewodniczący, 

 Zastępca, 

 Członkowie sekcji: 

- sekcja porządkowa, 

- sekcja kulturalna, 

- sekcja sportowa. 
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ROZDZIAŁ  V – ZADANIA ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§ 11 

1. Zadania przewodniczącego: 

 kierowanie pracą Samorządu Uczniowskiego; 

 przewodniczenie w spotkaniach Samorządu Uczniowskiego; 

 reprezentowanie uczniów szkoły podczas apeli i innych imprez szkolnych jak                     

i pozaszkolnych; 

 kierowanie i koordynowanie pracy poszczególnych sekcji, rozliczenie członków sekcji 

z powierzonych zadań. 

2. Zadania zastępcy przewodniczącego: 

 współpracuje z przewodniczącym SU, wypełnia wszystkie funkcje przynależne 

przewodniczącemu w czasie jego nieobecności. 

3. Zadania sekcji porządkowej: 

 sprawowanie kontroli nad zmianą obuwia, zabieganie o nienaganne zachowanie 

uczniów podczas przerw, systematyczne kontrolowanie stanu higieny osobistej 

uczniów, 

 kierowanie dyżurami podczas przerw. 

4. Zadania sekcji sportowej: 

 pomaganie nauczycielom wychowania fizycznego w przygotowaniu sprzętu                        

i organizacji imprez sportowych, 

 czuwanie nad właściwym zachowaniem uczniów w czasie trwania imprez szkolnych. 

5. Zadania sekcji kulturalnej: 

 uczestniczenie w przygotowaniach dekoracji do imprez szkolnych, 

 aktualizowanie informacji zamieszczanych na tablicy Samorządu Uczniowskiego. 
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