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1. Samorząd Uczniowski  tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Organy Samorządu Uczniowskiego reprezentują interesy społeczności uczniowskiej wobec 

dyrekcji i rady pedagogicznej. 

5. Organami samorządu na terenie klas są samorządy klasowe, a na terenie szkoły zarząd              

w składzie: 

a) przewodniczący, 

b) zastępca przewodniczącego, 

c) skarbnik. 

6. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie           

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak: 

1) 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 redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu                         

z dyrektorem, 

f) prawo wydawania opinii w sprawach przyznawanych uczniom stypendiów, 

f)) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

7. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania    

z zakresu wolontariatu. 

8. Samorząd ma dbać o przestrzeganie podstawowych praw i obowiązków uczniów. 

9. Wszystkie wnioski opracowane przez organy samorządu szkolnego powinny być 

przedstawione Dyrekcji Szkoły, radzie pedagogicznej oraz samorządom klasowym.                      



Co najmniej dwa razy w semestrze organizuje się zebrania zarządu wraz z samorządami 

klasowymi w celu wymiany opinii, wniosków dotyczących życia szkoły. 

10. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin 

wyborów do Samorządu Uczniowskiego: 

a) czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 2, 

b) samorządy klasowe typują kandydatów do zarządu Samorządu Uczniowskiego, którzy mają 

przedstawić swoje programy działalności do 30 września, 

c) od 30 IX do 15 X kandydaci prowadzą kampanię wyborczą, konsultując się z wychowawcą 

klasy i opiekunem samorządu, 

d) w trzecim tygodniu października organizuje się wybory tajne, w których wyborcy mają 

prawo wskazania swojego kandydata na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, 

e) kadencja zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok. 
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