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Podstawa prawna:  

1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 

2572 z późniejszymi zmianami) – art. 55;  
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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, tworzą, z mocy prawa, wszyscy uczniowie 

Szkoły.  

§2 

SU jest organizacją niezależną od jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.  

 

§3 

Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.  

 

§4 

Celem działań Samorządu Uczniowskiego jest:  

a) zachęcanie uczniów do podejmowania i realizowania zadań sprzyjających rozwojowi 

szkoły,  

b) dbanie o dobre imię szkoły, o kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,  

c) obrona praw ucznia i czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów obowiązków 

szkolnych,  

d) uczenie młodzieży demokracji, solidarności i współodpowiedzialności,  

e) przygotowanie uczniów do efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, 

budowanie więzi międzyludzkich,  

f) kształtowanie postaw tolerancji, poczucia odpowiedzialności i chęci niesienia pomocy 

innym ludziom.  

  



 

  

§5 

Zadania SU :  

a) przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły opinii 

i potrzeb społeczności uczniowskiej;  

b) współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły  

w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie pomocy uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji;  

c) organizowanie imprez o charakterze patriotycznym, kulturalnym, rozrywkowym; 

d) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole 

i w środowisku uczniowskim;  

e) zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów miedzy uczniami oraz między 

uczniami i nauczycielami;  

 

Rozdział II 

Członkowie Samorządu Uczniowskiego 

 

§6 

Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z:  

a) Przewodniczącego,  

b) Zastępcy Przewodniczącego,  

c) Skarbnika,  

d) Rzecznika Praw Ucznia, 

e) Łączników Klasowych (jeden uczeń z każdej klasy) 

 

Rozdział III 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego 

 

§7 

Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego:  

a) kieruje pracą Samorządu,  

b) reprezentuje uczniów Zespołu Szkół Nr 121 w Warszawie,  

c) współpracuje z Dyrekcją Szkoły i nauczycielami,  

d) zwołuje i przewodniczy obradom Rady Samorządu Uczniowskiego,  

e) przydziela zadania powołanym sekcją.  



 

  

  

 

§8 

Rada Samorządu Uczniowskiego:  

a) występuje do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego,  

b) informuje o prawach i obowiązkach uczniów,  

c) opracowuje roczny plan pracy Samorządu,  

d) pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych,   

e) obowiązkowo prowadzi dokumentację pracy Samorządu w formie protokołów,  

f) gospodaruje środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego,  

g) wykonuje zadania zlecone przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję Szkoły,  

h) dokonuje wyboru Opiekuna Samorządu,  

i) nadzoruje działalność Szkolnego Radiowęzła,   

j) pomaga w redagowaniu, wydawaniu gazetki szkolnej, a także strony internetowej 

Zespołu Szkół Nr 121. 

 

§9 

Zastępca Przewodniczącego jest najbliższym jego współpracownikiem. Realizuje zadania 

określone przez Przewodniczącego oraz w szczególności:  

a) w czasie nieobecności Przewodniczącego pełni jego obowiązki,  

b) pomaga Przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków.  

 

§10 

Skarbnik:  

a) dba o zasobność kasy Samorządu, np. poprzez poszukiwanie sponsorów,   

b) kontroluje wydatki Samorządu,  

c) jest osobą odpowiedzialną za finansowanie zadań powierzonych mu przez  

Samorząd Uczniowski,  

d) prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych (Księga wpływów i wydatków).  

 

  



 

  

§11 

Kompetencje Rzecznika Praw Ucznia określa Regulamin powoływania i działania Rzecznika 

Praw Ucznia w Zespole Szkół Nr 121 w Warszawie. 

 

§12 

Zebranie Rady Samorządu Uczniowskiego:  

a) uchwala Regulamin SU,  

b) podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,   

c) wyłania Komisję Wyborczą,   

d) kontroluje i ocenia działalność RSU, 

e) wyraża opinię w sprawach dotyczących życia szkoły.  

 

§13 

1. Łącznicy klasowi:  

a) chronią interesów uczniów na szczeblu klasowym, 

b) występują z inicjatywą organizowania imprez klasowych,  

c) informują uczniów  o postanowieniach i pracach Samorządu Uczniowskiego,  

d) zgłaszają kandydatury do Komisji Wyborczej podczas wyborów do SU,  

e) realizują  inne zadania nałożone przez klasę lub Samorząd Uczniowski.  

2. Łącznikiem klasowym może być przewodniczący danej klasy. 

  

Rozdział IV 

Sekcje 

 

§14 

Sekcja jest organem pomocniczym RSU, powołanym do organizowania działalności 

Samorządu w określonej dziedzinie.  

 

§15 

Powołane Sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok szkolny) lub 

nadzwyczajny (doraźny).  

  



 

  

 

§16 

Przewodniczący SU określa cele powołanych sekcji.   

 

§17 

1. Członkiem danej, powołanej sekcji może być każdy uczeń Zespołu Szkół Nr 121 

w Warszawie.  

2. Skład osobowy jest zatwierdzany przez RSU.  

 

 

Rozdział V 

Kadencja i funkcjonowanie organów Samorządu Uczniowskiego 

 

§18 

Kadencja wszystkich organów SU trwa rok.  

 

§19 

1. Wszystkich członków RSU wybiera się w głosowaniu ogólnoszkolnym spośród 

zgłoszonych kandydatów. Głosowanie jest tajne, równe, bezpośrednie. 

2. §19 ust. 1 nie dotyczy łączników klasowych 

a. Każda klasa przedstawia jednego ucznia z swojej klasy, który ma pełnić funkcję 

Łącznika Klasowego 

 

§20 

Członka RSU można odwołać, jeżeli narusza regulamin Samorządu Uczniowskiego lub nie 

bierze udziału w pracach SU,  na posiedzeniu RSU poprzez głosowanie tajne, równe 

i bezpośrednie.  

§21 

Na miejsce odwołanego członka RSU powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach 

uzyskał kolejno największą ilość głosów, jednak nie pełni już żadnej funkcji w Radzie 

Samorządu Uczniowskiego, lub osobę zgłoszoną i zaakceptowaną przez Radę Pedagogiczną 

i RSU.  

 

§22 

1. Członek RSU może sam zrezygnować ze swojej działalności.  

2. Jeżeli członek sam zrezygnuje z działalności w RSU przystępuje się do ponownych 

wyborów w ciągu 20 dni od złożenia rezygnacji według §19 niniejszego Regulaminu  



 

  

 

§23 

Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego zwoływane są w miarę potrzeb lecz nie rzadziej 

niż dwa razy w semestrze.  

 

§24 

Opiekun Samorządu ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, zwoływać specjalne RSU 

w terminie wcześniej nieogłoszonym. 

 

§25 

W zebraniach RSU może brać udział, po uprzednim powiadomieniu Przewodniczącego 

Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor, Wicedyrektor Szkoły a także każdy przedstawiciel 

Rady Pedagogicznej.  

  

Rozdział VI 

Tryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego 

 

§26 

Nad przebiegiem wyborów czuwa Komisja Wyborcza (6 osób) wyłoniona przez RSU.  

 

§27 

Przewodniczącym Komisji Wyborczej jest Opiekun SU.  

 

§28 

Zadania Komisji Wyborczej:  

a. sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem regulaminowego przeprowadzenia 

wyborów,  

b. rejestrowanie kandydatur uczniów,  

c. ustalanie i ogłaszanie wyników wyborów,  

d. złożenie sprawozdania z wyborów,  

e. rozpatrywanie ewentualnych skarg dotyczących wyborów.  

 

§29 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Nr 121 w Warszawie odbywają się 

w ciągu 20 dni od ukończenia poprzedniej kadencji. 

  



 

  

 

§30 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom, którzy który wyróżnią się 

zdyscyplinowaniem i wysoką kulturą osobistą. 

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom Zespołu Szkół Nr 121 

w Warszawie. 

 

§31 

1. Łącznicy Klasowi zgłaszają Przewodniczącemu RSU kandydatów, którzy wyrazili na to 

zgodę. 

2. Kandydować można na stanowisko Przewodniczącego RSU lub Rzecznika Praw Ucznia 

 

§32 

Tydzień przed wyborami trwa kampania wyborcza, podczas której kandydaci powinni 

przedstawić swój program wyborczy. Na dwa dni przed wyborami nie można prowadzić 

żadnej kampanii i należy wtedy uprzątnąć elementy kampanii przedwyborczej.  

 

§33 

Opiekun SU jest odpowiedzialny za przygotowanie kart do głosowania opatrzonych pieczęcią 

szkoły, list z nazwiskami uprawnionymi do głosowania. Nazwiska na kartach umieszczone są 

alfabetycznie, obok każdego nazwiska znajduje się symbol klasy, do której uczęszcza 

kandydat.  

 

§34 

Głosujący potwierdzają podpisem na liście odbiór kart do głosowania. Głosować można na 

jednego kandydata. Wyborca stawia znak „X” obok nazwiska kandydata, na którego głosuje. 

Wyborca wrzuca kartkę wyborczą do urny w obecności Komisji Wyborczej.  

 

§35 

Głos jest nieważny gdy na karcie zakreślono więcej niż jedno nazwisko, nie zakreślono 

żadnego lub w innym przypadku niezgodnym z zasadami głosowania (decyzję w tej sprawie 

podejmuje Komisja Wyborcza).  

  

§36 

1. W skład przewodniczących Rady Samorządu Uczniowskiego wejdą kandydaci, którzy 

otrzymali kolejno największą ilość głosów. Trzech kandydatów, którzy otrzymali 

największą ilość głosów, wyłoni ze swojego grona: Przewodniczącego, Zastępcę 

Przewodniczącego i Skarbnika.  

2. Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje uczeń który otrzymał największą ilość głosów wśród 

kandydatów na to stanowisko . 

  



 

  

§37 

Nowa RSU w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów powinna się ukonstytuować.  

 

Rozdział VII 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

 

§38 

Opiekun Samorządu sprawuje bezpośrednią opiekę nad członkami Zarządu oraz jest 

pośrednikiem między Samorządem Uczniowskim a Dyrektorem i Radą Pedagogiczną.  

 

§39 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora obrad RSU 

i koordynatora jego działalności.  

 

§40 

Opiekun Samorządu jest jedyną osobą uprawnioną do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych, 

w związku z działalnością w Samorządzie.  

 

§41 

1. Opiekun w uzasadnionych przypadkach może podać się do dymisji.  

2. Opiekun może zostać odwołany przez RSU.  

 

Rozdział VIII 

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 

 

§42 

Na dokumentację SU składa się:  

a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego,  

b) Zeszyt protokołów Rady Samorządu Uczniowskiego,  

c) Regulamin powoływania i działania Rzecznika Praw Ucznia,  

d) Księga wpływów i wydatków.  

  

  



 

  

 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

 

§43 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom.  

 

§44 

Sposób udostępniania Regulaminu ustala RSU w porozumieniu z opiekunem SU.  

 

§45 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu uchwalenia na posiedzeniu Rady Samorządu 

Uczniowskiego.  

  

 

  

  


