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Wstęp 

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego dotyczy uczniów Technikum Mechaniczno-Elektrycznego im. Nikoli Tesli                              

w Chorzowie i stanowi zbiór przepisów określających zasady funkcjonowania Samorządu. 

2. Samorząd zrzesza wszystkich uczniów Szkoły. 

3. Samorząd reprezentuje ogół uczniów. 

 

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne. 

 

§ 1 

Samorząd Uczniowski Technikum Mechaniczno-Elektrycznego im. Nikoli Tesli  w Chorzowie, zwany dalej Samorządem, 

działa w oparciu o Statut Technikum Mechaniczno-Elektrycznego im. Nikoli Tesli  w Chorzowie i ustawę o systemie oświaty                   

z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) 

 

§ 2 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

 

§ 3 

Cele działania Samorządu to: 

1) uczenie się demokratycznych zasad współżycia, 

2) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, 

3) uczenie odpowiedzialności i tolerancji, 

4) organizacja życia szkolnego, umożliwiająca zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a 

możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań. 

 

Rozdział II 

Organy Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 4 

1. Organami Samorządu są: 

1) Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego, 

2) Rada Samorządu Uczniowskiego. 

2. Możliwe jest powołanie Rady Młodego Samorządu, składającej się wyłącznie z uczniów klas pierwszych.                                  

Rada Młodego Samorządu składa się z 3 – 4 osób i ma głos doradczy w Radzie Samorządu Uczniowskiego.  

 

§ 5 
Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z  5 – 7 osób: 

1) Przewodniczącego 

2) Zastępcy Przewodniczącego 

3) 3-5 członków Rady Młodzieżowej.   

 

§ 6 

Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok ( z zastrzeżeniem & 16). 

 

 

§ 7 

 Rada Samorządu Uczniowskiego zbiera się co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący lub opiekun 

Samorządu. W posiedzeniach mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego (w tym przedstawiciele innych 

organizacji działających na terenie szkoły). W celu wymiany informacji i współdziałania Rada Samorządu Uczniowskiego raz w 

miesiącu spotyka się z Dyrektorem Szkoły. 

§ 8 

 Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego: 

1) reprezentuje Samorząd wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, 

2) kieruje pracą Rady Młodzieżowej Samorządu Uczniowskiego, 

3) organizuje współpracę Samorządu z Samorządami Klasowymi. 

 

§ 9 

 Rada Samorządu Uczniowskiego: 

1) opracowuje plan pracy Samorządu Uczniowskiego, 

2) wspomaga Przewodniczącego przy realizacji wszystkich zadań wynikających z pełnienia jego funkcji,  

3) współpracuje z Samorządami Klasowymi. 
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§ 10 

 Praca Samorządu Uczniowskiego koncentruje się na: 

1) organizacji działalności kulturalnej,  

2) organizacji imprez sportowych i rozrywkowych zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów, 

3) inicjowaniu akcji pomocowych. 

 

§ 11 

 Samorząd Uczniowski ma prawo do: 

1) przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły, 

2) zapoznania się z programami nauczania, ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami, 

3) opiniowania Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, 

4) opiniowania propozycji skreślenia uczniów z listy, 

5) opiniowania pracy nauczyciela, na wniosek Dyrektora, w związku z dokonywaną oceną pracy, 

6) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a 

możliwością rozwijania i zaspokajania zainteresowań uczniów, 

7) podejmowania działań z zakresu wolontariatu w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, 

8) utworzenia ze swojego składu rady wolontariatu, 

9) redagowania i wydawania gazetki szkolnej oraz prowadzenia radiowęzła, 

10) przedstawiania Dyrektorowi wybranego nauczyciela, który miałby pełnić rolę Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 12 

 Rada Samorządu Uczniowskiego do 30 października przedstawia Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej plan działania na 

dany rok szkolny oraz na bieżąco informuje ogół uczniów o swojej działalności, a dwa razy   w roku na koniec semestru 

opracowuje pisemne sprawozdanie i przechowuje w dokumentacji Rady Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 13 

1. Uczeń wchodzący w skład Rady Samorządu Uczniowskiego może być z niej usunięty na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców lub innego członka Rady, jeśli 

1) łamie zasady określone w przepisach prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego, 

2) nie uczestniczy w pracach Rady. 

2. O usunięciu ucznia z Rady Samorządu Uczniowskiego decydują jej członkowie w wyniku głosowania.  

3. Każdy uczeń wchodzący w skład Rady Samorządu Uczniowskiego może w każdej chwili zrezygnować                       z 

działalności w Radzie, składając pisemną rezygnację. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady odbywają się nowe 

wybory do Rady. 

 

Rozdział III 

Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 14 

 Wybory organizuje Komisja Wyborcza, powołana przez Radę Samorządu Uczniowskiego kończącego kadencję,  składająca 

się z: opiekuna Samorządu i dwóch przedstawicieli Rady kończącej kadencję. 

 

§ 15 

 Prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom Szkoły.  

§ 16 

Wybory Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku (na początku października).  

W sytuacjach szczególnych ( zdalne nauczanie) może odbyć się w innym terminie. 

 

§ 17 

Kandydaci na Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego są typowani przez zespoły klasowe. Proponuje się, 

aby kandydat: 

1) był  uczniem drugiej,  trzeciej  lub czwartej klasy,  

2) osiągał dobre wyniki w nauce, a jego zachowanie nie budziło żadnych zastrzeżeń, 

3) reprezentował wysoką kulturę osobistą, 

4) przedstawił swój program działania. 

 

§ 18 

 Nad organizacją wyborów czuwają ustępujący Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego                                                       

oraz opiekun Samorządu.  
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§ 19 

 Obowiązki Komisji Wyborczej 

1) przygotowanie kart do głosowania, poprzez wpisanie nazwisk kandydatów  w kolejności alfabetycznej, 

2) przeprowadzenie tajnego głosowania (oddanie ważnego głosu następuje przez postawienia znaku X przy jednym z 

kandydatów i wrzucenie karty wyborczej do urny wyborczej), 

3) zliczenie wszystkich kart do głosowania i przygotowanie protokołu wyborczego. 

 

§ 20 

 Przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która zdobyła w wyborach największą liczbę głosów. 

Zastępcą Przewodniczącego zostaje osoba,  która zajęła drugie miejsce w głosowaniu. Przewodniczący wraz z zastępcą dobierają 

sobie członków Rady Samorządu Uczniowskiego spośród wszystkich uczniów Szkoły..  

 

Rozdział IV  

Tryb wyboru i zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 21 

1. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybiera Rada Samorządu Uczniowskiego. 

2. Wybory powinny się odbyć w czasie dwóch tygodni od wyborów Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego. 

3. Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera opiekuna Samorządu. O wyborze 

opiekuna Samorządu decyduje większość głosów, wynik głosowania zostaje zapisany w Księdze Protokołów. 

 

§ 22 

1. Opiekun Samorządu czuwa nad prawidłowym działaniem Rady Samorządu Uczniowskiego.  

2. Pośredniczy między uczniami a nauczycielami, informuje Radę Samorządu Uczniowskiego o uchwałach Rady 

Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich. 

3. Przekazuje Radzie Pedagogicznej uchwały, opinie, wnioski i zapytania Rady Samorządu Uczniowskiego. 

4. Doradza i udziela pomocy w realizacji zdań wynikających z planu pracy Samorządu Uczniowskiego 

5. Angażuje nauczycieli i innych pracowników Szkoły do współpracy z Radą Samorządu Uczniowskiego. 

 

  

Rozdział V 

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 23 

 Samorząd prowadzi Księgę Protokołów z posiedzeń Rady Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 24 

Wszystkie istotne decyzje Rady Samorządu Uczniowskiego są podejmowane poprzez głosowanie większością głosów. 

 

§ 25 

Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Radą Samorządu Uczniowskiego 

powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. Spory powstałe między organami Zespołu są 

rozwiązywane w drodze negocjacji między stronami, przy udziale mediatora, którym jest organ Szkoły niebiorący udziału w 

sporze.  

 

§ 26 

 Dyrektor Szkoły ma prawo zawiesić uchwały lub inne postanowienia Rady Samorządu Uczniowskiego, jeżeli byłyby 

sprzeczne z prawem. 

 

§ 27 

Zmian w Regulaminie Rady Samorządu Uczniowskiego dokonuje się po sprawdzeniu zgodności nowelizacji z 

obowiązującymi przepisami. Zmiany w Regulaminie zostają zatwierdzone większością głosów na zebraniu przewodniczących 

wszystkich klas. Regulamin z wprowadzonymi zmianami zostaje przekazany Dyrektorowi Szkoły. 

 

 
 

04 września 2020 r.                                                                     Eryk Łuczak 
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