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Samorząd uczniowski – postanowienia ogólne 

1) Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie SLO nr 1  im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO  

w Warszawie.  

2) Samorząd uczniowski, działający w SLO  nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie, 

dalej zwany SU, działa na podstawie ustawy Prawo Oświatowe i Statutu Szkoły. 

 

Samorząd uczniowski - cele działalności  

3) Samorząd może:  

1. przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich 

sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, 

takich jak: 

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami;  

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

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań;  

d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z 

dyrektorem;  

2. w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

3. promować i rozwijać wśród uczniów zasady samorządności;  

4. rozwijać zainteresowania uczniów; 

5. organizować działalność kulturalną, oświatową, sportową, rozrywkową i naukową w szkole;  

6. reprezentować działalność SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną i innymi organami. 

 

Samorząd uczniowski – Opiekun SU. 

4) Opiekę na pracą SU sprawuje Opiekun SU. 

5)  Opiekuna SU wybiera dyrektor szkoły.  

6)  Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:  

1.  wsparcie SU w sprawach merytorycznych;  

2.  inspirowanie uczniów do działania;  



3.  pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną. 

 

Samorząd uczniowski: organy – kompetencje, zadania, struktura  

7) Organy Samorządu uczniowskiego.  

1. Do wybieralnych organów SU należy Zarząd Samorządu Uczniowskiego  

2.  Kadencja wybieralnych organów SU trwa rok.  

8) Zarząd Samorządu Uczniowskiego ma swoje kompetencje i obowiązki. 

1.  Kompetencje Zarządu SU:  

a)  inicjowanie, organizowanie i koordynowanie działań uczniowskich. 

b) identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby; 

c) przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej wniosków, opinii, sugestii członków SU;  

d) zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU.  

2. Do obowiązków członków Zarządu SU należy:  

a) uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU;  

b) uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów;  

c) troska o wysoki poziom organizacyjny oraz merytoryczny i dobrą atmosferę pracy SU;  

d) aktywizacja uczniów i włączanie ich w ogólnoszkolne działania Zarządu SU. 

3.  Zarząd SU składa się z:  

a) Przewodniczącego SU;  

b) Wiceprzewodniczącego SU;  

c) członków Zarządu, czyli przedstawicieli każdej z klas (po jednej osobie z każdej klasy); 

d) sekcji dziennikarskiej; 

e) sekcji wolontariatu. 

9) Poszczególni członkowie Zarządu SU są odpowiedzialni za następujące działania: 

1. Przewodniczący SU:  

a) kieruje pracą Zarządu SU;  

b) reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej oraz innych organizacji; 

c)  zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU. 

2. Wiceprzewodniczący SU:  

a) w razie nieobecności Przewodniczącego przejmuje jego obowiązki i wypełnia jego 

zadania;  

b) wspiera w działaniach Przewodniczącego SU. 

3. członkowie Zarządu: 

a) przekazują informacje ustalone na zebraniach członków SU w swoich klasach, 

b) koordynują działania klas. 

4. sekcja dziennikarska: 

a) dokumentuje ważne wydarzenia z życia szkoły, 

b) gromadzi dokumentację fotograficzną, 

c) przygotowuje materiały do umieszczenia na stronie szkoły / portalach społecznościowych. 

5. sekcja wolontariatu: 

a) koordynuje akcjami z zakresu wolontariatu. 

10)  Podział obowiązków i zadań  zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu SU. 

11)  Zarząd Samorządu Uczniowskiego podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności 

3/4 członków danego organu. 

12) Obrady zarządu:  



1. Obrady Zarządu SU zwoływane są na żądanie Przewodniczącego lub na wniosek Opiekuna 

SU przynajmniej trzy razy w semestrze.  

2. Potwierdzenie odbycia się spotkania stanowi wypełniony protokół ze spotkania Zarządu SU. 

 

Samorząd uczniowski – wolontariat 

13)  Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu.  

14)  Cele i założenia sekcji wolontariatu to w szczególności:  

1. rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych; 

2.  zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu; 

3. przygotowywanie do podejmowania pracy wolontariackiej; 

4.  umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, 

chorych, samotnych, potrzebujących;  

5. prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy; 

6. pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach;  

7. wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itp.  

8. ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim 

problemami takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza 

praca dzieci itp.;  

9. promowanie życia bez uzależnień;  

10. wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży.  

15) Opiekunem sekcji szkolnego wolontariatu jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy koordynują 

pracę Samorządu Uczniowskiego.  

16) W działaniach szkolnego wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie, 

rodzice.  

17) Udział uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu organizowanych przez szkołę wymaga 

zgody ich rodziców i odbywa się pod nadzorem nauczyciela – opiekuna.  

 

Samorząd uczniowski - wybory  

18) Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego są przeprowadzane najpóźniej do 20 października 

każdego roku szkolnego. Termin wyborów ustala opiekun SU. 

19) Wybory do Zarządu SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.  

20) Czynne prawo wyborcze posiada każdy uczeń szkoły.  

21) Bierne prawo wyborcze na członka Zarządu SU – posiada każdy uczeń szkoły. 

22)  Wybory do Zarządu SU przeprowadza opiekun SU. 

23) Do obowiązków opiekuna należy:  

1. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów;  

2. ogłoszenie nazwisk kandydatów przed planowanym terminem wyborów; 

3.  określenie czasu trwania oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej i czuwanie nad ich 

przestrzeganiem;  

4. przygotowanie wyborów;  

5. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów;  

6. przeprowadzenie wyborów:  

7. obliczenie głosów;  

8. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie wyników.  



24) Ustala się następujące procedury wyborów:  

1. Kandydat zgłasza chęć udziału w wyborach do opiekuna SU w wyznaczonym przez niego 

terminie.   

2. Opiekun SU ogłasza listę kandydatów oraz zasady kampanii wyborczej.  

3. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie nie dłuższym niż 1 tydzień.  

4. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności alfabetycznej.  

5. Głosowanie odbywa się w określonym miejscu i w określonym terminie, poprzez wypełnienie 

karty  do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej. 

6. Członkami Zarządu SU zostają dwie osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.  

7. Przewodniczącym SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów spośród 

wszystkich wybranych członków Zarządu SU.  

8. Wiceprzewodniczącym SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów 

spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.  

9. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w 

przydzieleniu mandatów, zarządza się  wybory uzupełniające.  

25) Mandat członka Zarządu SU wygasa:  

1. w razie rezygnacji;  

2. w razie końca kadencji;  

3. po ukończeniu nauki w szkole.  

26) Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:  

1. w miejsce Przewodniczącego Samorządu Klasowego – samorząd danej klasy powołuje osobę 

pełniącą jej obowiązki lub przeprowadza wybory uzupełniające 

2.  w miejsce stałych członków Zarządu SU – Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki 

na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne 

3.  w miejsce Przewodniczącego SU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni 

Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne. 

 

27) Zmian w brzmieniu powyższego regulaminu może dokonać Zarząd SU na wniosek 

Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrektora szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu 

SU. 


