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1. W Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Gnieźnie działa Samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem” 
 

2.Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a reprezentantem samorządu 
uczniowskiego jest Rada Samorządu Uczniowskiego zwana dalej „RSU” 
 

3.Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Centrum 
 

4.W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą: 

 przewodniczący 

 z-ca przewodniczącego 

 członkowie 
 

5.Samorząd uczniów prowadzi swoją działalność poprzez: 

 pracę Rady Samorządu Uczniowskiego 

 pracę samorządów klasowych 

 posiedzenia plenarne 
 

6.Posiedzenie plenarne samorządu odbywają się na wniosek RSU lub dyrektora szkoły 
 

7. W zebraniach plenarnych samorządu uczestniczą: 

   członkowie RSU 

   rady samorządów klasowych 

   opiekun samorządu 

   wszyscy uczniowie szkoły zaproszeni przez przewodniczącego RSU lub 
Dyrektora Centrum 

 

8. W klasie działa samorząd klasowy, w skład którego wchodzą: 

 przewodniczący 

 sekretarz 

 skarbnik 
 

9.Samorząd klasowy jest społecznym organem doradczym, inspirującym i 
koordynującym pracę klasy, a w szczególności: 

   spełnia wobec nauczycieli rolę rzecznika interesów uczniów 

   organizuje imprezy/uroczystości klasowe i szkolne wynikające z harmonogramu  
uroczystości lub inne formy rozrywki 

   współdziała z wychowawcą klasy  

   angażuje uczniów do prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego 

   organizuje pomoc koleżeńską uczniom wymagającym mającym trudności w 
nauce 

   rozstrzyga spory między uczniami, zapobiega konfliktom, a w przypadku 
trudności w ich rozwiązaniu przedstawia je wychowawcy klasy, a w następnej 
kolejności RSU i dyrektorowi szkoły 

   wykonuje inne działania mieszczące się w kompetencji samorządu klasy, zlecone 
przez RSU i Dyrektora Centrum 

 

10. Rada Samorządu Uczniowskiego jest społecznym organem doradczym, inspirującym 
i koordynującym działalność samorządu szkolnego, a w szczególności: 

   pełni rolę reprezentanta młodzieży wobec Dyrektora Centrum i Rady 
Pedagogicznej 



   ma prawo przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Centrum 
wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących realizacji podstawowych 
praw uczniów takich jak: 

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

   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu 

   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie 
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością 
rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań 

   prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej 

   prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 
organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Centrum 

   prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu 
 

   Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Centrum może podejmować działania 
z zakresu wolontariatu. samorząd ze swojego składu może wyłonić radę 
wolontariatu 
 

   Samorząd w szkole dla dorosłych i placówce kształcenia ustawicznego, w celu 
wspierania działalności statutowej Centrum może gromadzić fundusze z 
dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych środków 
określa Rada Samorządu Uczniowskiego 

 

   ma prawo występować w obronie praw uczniów oraz wnioskować o nagrody i 
kary dla uczniów 

 

11.Zasady przeprowadzania wyborów do samorządu klasowego: 

 wybory są ważne jeżeli są  na nich obecne co najmniej 2/3 członków zespołu 
klasowego 

 kandydatów do pełnienia każdej funkcji w samorządzie klasowym zgłaszają 
uczniowie danej klasy lub mogą się zgłosić sami zainteresowani 

 wybory przeprowadzane są drogą glosowania tajnego lub jawnego (decyduje o 
tym klasa większością głosów) 

 głosowanie prowadzone jest oddzielnie na każdą pełnioną funkcję w 
samorządzie klasowym 

 wygrywają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów 
 

12. Zasady przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego: 

 kandydatów do RSU zgłaszają do końca września: 

 samorządy klasowe 

 indywidualnie osoby zainteresowane 

 kandydaci do RSU muszą wyrazić zgodę® na udział w wyborach 

 wybory odbywają się w ostatnim tygodniu października, dokładny termin 
ogłasza opiekun samorządu 

 wybory poprzedzone są „kampanią wyborczą”  w czasie której kandydaci mają 
możliwość prezentowania swoich programów 

 RSU tworzą co najmniej 4 osoby 

 tryb wyborów: 

 wybory przeprowadza się podczas posiedzenia plenarnego 

 wybory przeprowadza się drogą głosowania tajnego na przygotowanych 
wcześniej kartach do głosowania 



 skład RSU wyłoniony zostaję z kandydatów, którzy uzyskali największą 
liczbę głosów 

 po zakończonych wyborach i ogłoszeniu wyników wybrani przedstawiciele 
spotykają się na pierwszym posiedzeniu wybierając ze swojego składu 
przewodniczącego; przewodniczący ma prawo doboru zastępcy, sekretarza 
i skarbnika 

 wybory są ważne jeżeli uczestniczyło w nich co najmniej 50% uczniów 
szkoły 

 

13. Odwołanie lub zwolnienie z pełnienia funkcji przewodniczącego lub innego członka 
RSU odbywa się na posiedzeniu plenarnym na wniosek: 

 zainteresowanej osoby 

 samorządu uczniowskiego 

 opiekuna samorządu 
w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
50% uczniów szkoły 
 

14. Przed wyborami nowej RSU ustępująca rada ma obowiązek do złożenia sprawozdania 
za okres swojej kadencji 
 
 
 
 
 

Regulamin samorządu uczniowskiego został zatwierdzony Uchwałą Rady Centrum Nr 14  
2017/2018 z dnia  2 października  2017 roku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


