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Regulaminu Samorządu Uczniowskiego 

Szkół Ekonomiczno- Handlowych 

im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku 
 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

1.Wszyscy uczniowie Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku z mocy prawa tworzą Samorząd 

Uczniowski Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku. 

 

2.Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa niniejszy regulamin, uchwalony przez ogół 

uczniów. 

 

3.Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. 

 

4.Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. 

 

5.Samorząd w swojej działalności kieruje się zasadą współudziału w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych zadań szkoły. 
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6.W ramach realizacji swoich zadań Samorząd Uczniowski uprawniony jest do przedstawiania Radzie Rodziców, Radzie 

Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących praw 

uczniów, takich jak: 

a)  prawo do zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi, 

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

c)  prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem szkolnym a 

możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań, 

d)  prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, 

e)  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 

f)  prawo do wydawania opinii w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych, 

g) prawo do przedstawiania opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela na wniosek Dyrektora Szkoły, 

h) prawo do opiniowania Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki. 

i) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły, 

j) zwiększania aktywności uczniowskiej, rozwijania zainteresowań uczniów i realizowania własnych pomysłów dla 

wspólnego dobra. 

 

Rozdział 2 

Organy Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

a) Ogół Uczniów Szkół Ekonomiczno- Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku, 
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b) Zgromadzenie Samorządów Klasowych, 

c) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, 

d) Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, 

e) Skarbnik Samorządu Uczniowskiego, 

f) Sekretarz Samorządu Uczniowskiego, 

g) Protokolant Samorządu Uczniowskiego, 

 

Rozdział 3 

Zasady działania Organów Samorządu Uczniowskiego 

 

& 1 

Ogół Uczniów Szkół Ekonomicznych - Handlowych 

1. Opiekun, Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Gdańsku mają prawo do 

zwołania Walnego Zebrania. 

 

2. Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego powinny odbywać się co najmniej raz w miesiącu. 

 

3. Walne Zebranie Uczniów podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów. 

 

4. Do kompetencji Walnego Zebrania Uczniów należy: 

a) przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Samorządu, 

b) wyrażanie opinii o pracy Samorządu Uczniowskiego, 
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c) odwoływanie Organów Samorządu Uczniowskiego lub poszczególnych osób, w wypadku nie wykonywania powierzonych 

im zadań, 

d) uchwalanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, 

e) wybór nauczyciela będącego Opiekunem Samorządu. 

f) wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków. 

g) decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez Dyrektora szkoły, gdy są sprzeczne z 

prawem lub statutem szkoły. 

 

5. Obowiązki członków Samorządu Uczniowskiego: 

1) uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU, 

2) stosowanie się w swojej działalności do organizacji roku szkolnego i ustaleń zawartych z Dyrektorem, 

3) uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów, 

4) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU 

5) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU. 

 

& 2. 

Zgromadzenie Samorządów Klasowych 

 

1. Zgromadzenie Samorządów Klasowych jest Organem Samorządu Uczniowskiego. 

 

2. Samorządy Klas mogą podejmować uchwały zawierające stanowiska lub opinie we wszystkich sprawach należących do 

zadań Samorządu Uczniowskiego i kierować je do odpowiednich Organów Samorządu. 



5 
 

3. Samorządom Klas na ich wniosek lub za ich zgodą Samorząd Uczniowski może powierzyć zorganizowanie i 

przeprowadzenie imprez szkolnych i innych przedsięwzięć o podobnym charakterze. 

 

 

& 3. 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

 

1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego reprezentuje Samorząd Uczniowski przed innymi Organami szkoły i poza nią. 

 

2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego kieruje pracą Samorządu, prowadzi oficjalne rozmowy w imieniu i z 

upoważnienia Rady Samorządu. 

 

3. Do obowiązków Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego należy dbanie o respektowanie przez Radę Samorządu w 

swej działalności Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz przepisów obowiązującego prawa. 

 

4. Kadencja przewodniczącego trwa 1 rok licząc od dnia wyboru. Funkcje pełnione w wybieralnych organach Samorządu 

Uczniowskiego nie mogą być łączone. 

 

5. Przed upływem kadencji Przewodniczący ma prawo złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. 

 

6. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego może również zostać odwołany z pełnionej funkcji na skutek rażącego 

zaniedbania obowiązków uchwałą Rady Samorządu Uczniowskiego, podjętą zwykłą większością głosów podczas Walnego 

Zebrania Samorządu Uczniowskiego. 
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& 4. 

Rada Samorządu Uczniowskiego 

1. Rada jest kolegialnym organem wykonawczym Samorządu Uczniowskiego oraz organem pomocniczym Przewodniczącego 

Samorządu Uczniowskiego. 

 

2. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzi: 

a) Przewodniczący, 

b) Wiceprzewodniczący, 

c) Sekretarz, 

d) Skarbnik, 

e) Protokolant. 

 

3. Przewodniczący Rady dokonuje podziału zadań i obowiązków pomiędzy poszczególnych członków Rady Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

4. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Samorządu (w czasie nieobecności Przewodniczącego obowiązki te przejmuje jego 

zastępca). 

 

5. Z głosem doradczym w zebraniu Samorządu Uczniowskiego mogą wziąć udział: 

a) Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły, 

b) Opiekun Samorządu, 

c) osoby zaproszone przez Radę Samorządu. 
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6. Sekretarz Samorządu Uczniowskiego odpowiada za: 

a) bieżące kontakty z uczniami (przyjmowanie wniosków, skarg, próśb 

o interwencję i przedstawianie ich na zebraniach Rady), 

b) oficjalną korespondencję Rady Samorządu. 

 

7. Protokolant Samorządu Uczniowskiego odpowiada za dokumentację Rady Samorządu , a zwłaszcza: sporządza listy 

obecności i protokoły z posiedzeń, sporządza semestralne i roczne sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego. 

 

Rozdział 4 

Zasady wyboru Przewodniczącego  oraz Rady Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Kandydaci na Przewodniczących i członków Rady Samorządu Uczniowskiego wybierani są spośród przedstawicieli 

Samorządów Klasowych klas II i III. 

 

2. Po zamknięciu listy kandydatów Szkolna Komisja Samorządowa ogłasza osoby kandydujące oraz sporządza listy do 

głosowania w kolejności alfabetycznej. 

 

3. Głosowanie odbywa się w wyznaczonym przez Komisję Wyborczą Dniu w sposób powszechny, równy, bezpośredni i tajny. 

 

4. Po zakończeniu głosowania Samorządowa Komisja Wyborcza dokonuje przeliczenia głosów uzyskanych przez 

poszczególnych kandydatów i podaje wyniki do wiadomości ogółu szkoły. 

 

5. Przewodniczącym szkoły zostaje automatycznie wybrany ten kandydat, który uzyskał najwyższą ilość ważnych głosów. 
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6. Funkcje wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika oraz protokolanta Samorządu przydzielane są w zależności od ilości 

uzyskanych głosów. 

 

7. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie: 

a) rezygnacji, 

b) końca kadencji, 

c) po ukończeniu nauki w szkole. 

 

8. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie: 

a) rezygnacji, 

b) odwołania na wniosek rady samorządów klasowych, dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej. 

 

9. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji: 

a) w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas 

określony lub przeprowadza uzupełniające wybory, 

b) w miejsce stałych członków Zarządu SU - Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub 

przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, 

c) w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Zastępca  lub 

przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne, 

d) w przypadku rezygnacji lub odwołania Opiekuna SU – Zarząd SU w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu 

przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki opiekuna pełni tymczasowo drugi opiekun 

Samorządu Uczniowskiego. 
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Rozdział 5 

Finansowanie Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Działalność Samorządu Uczniowskiego finansowana jest: 

a) z dochodów uzyskanych z organizacji imprez szkolnych, 

b) ze środków przekazanych przez Radę Rodziców, 

c) ze środków pozyskanych od sponsorów, 

d) z dobrowolnych składek pozyskanych od uczniów. 

 

Rozdział 6 

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 

 

1. W skład dokumentacji Samorządu Uczniowskiego wchodzą: 

a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego, 

b) roczne plany pracy; 

c) protokoły zebrań; 

d) protokoły z przeprowadzonych zbiórek pieniędzy; 

e) sprawozdania z działalności Samorządu Uczniowskiego (za I i II semestr danego roku szkolnego); 
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Rozdział 7 

Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego: 

a) czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego, 

b) pełni funkcję doradczą Samorządu, 

c) prowadzi dokumentację Samorządu Uczniowskiego, 

d) ma prawo uczestniczenia w zebraniach Rady Samorządu , 

e) w uzasadnionych przypadkach związanych z działalnością Samorządu 

Uczniowskiego ma prawo zwolnić uczniów z zajęć lekcyjnych. 

 

 

Rozdział 8 

Przepisy końcowe 

 

1. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców z Samorządem 

Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. 

 

2. Uczniowie występujący w obronie praw ucznia nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani. 

 

3. Regulamin jest uchwalany w głosowaniu jawnym, na Walnym Zebraniu Samorządu Uczniowskiego. 
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4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 

 

5. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek 

Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, Dyrektora szkoły lub co najmniej    połowy członków Zarządu SU lub Rady 

Samorządów Klasowych. 

 

 

 

Gdańsk, 1 września 2018r. 


