
REGULAMIN 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W BYTOMIU 

 

Uprawnienia i treść działania Samorządu Uczniowskiego 

1. W Zespole Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu działa Samorząd Uczniowski, 

zwany dalej "samorządem". 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

4. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznania 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 do opiniowania dokumentów szkolnych, wniosków Dyrektora Szkoły, Rady 

Pedagogicznej oraz wszelkich spraw uczniowskich, 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z dyrektorem, 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

5. Zebrania, narady, spotkania, itp. wynikające z działalności Samorządu odbywają się 

w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. 

 

 

 

 

 



REGULAMIN DZIAŁANIA 

Samorządu Uczniowskiego 

Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu 

Na podstawie art. 85 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dziennik Ustaw rok 

2021 poz. 1082 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6a, ust. 5 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

- Karta Nauczyciela (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1762 z późniejszymi zmianami)  

 

Rozdział I 

Nazwa organów Samorządu Uczniowskiego 

1. Ustanawia się Radę Samorządu jako organ kierujący bieżącą działalnością Samorządu 

Uczniowskiego. 

2. Rada Samorządu podlega bezpośrednio zgromadzeniu wszystkich uczniów 

reprezentowanych przez samorządy klasowe. 

3. Zgromadzenie zwoływane jest wedle potrzeb, jednak nie mniej niż cztery razy w roku 

szkolnym. 

4. Kadencja Rady trwa 1 rok.  

5. W skład Rady wchodzi minimum 3 członków. 

6. Nad działaniami Samorządu Uczniowskiego czuwa dwóch nauczycieli zwanych dalej 

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego. 

7. Wyboru Opiekunów Samorządu Uczniowskiego dokonuje się w wyborach tajnych, 

bezpośrednich i powszechnych. 

 

Rozdział II 

Zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego 

1. Skład i sposób wyłonienia Komisji Wyborczej:  

a) Komisję Wyborczą w liczbie 3 osób wybiera Samorząd Uczniowski spośród uczniów            kl. 

II - IV. 

b) Do obowiązków Komisji Wyborczej należy przeprowadzenie wyborów, czuwanie nad ich  

właściwym przebiegiem oraz obliczenie ostatecznych wyników wyborów. 

c) Komisja Wyborcza sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów i przedstawia go 

Opiekunom Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrektorowi Szkoły. 

 



2. Zasady zgłaszania kandydatów i prowadzenia kampanii wyborczej: 

a) Kandydat do Rady Samorządu Uczniowskiego powinien cechować się nienagannym 

zachowaniem, być znany jako dobry organizator, odpowiedzialny, wykazać się osiągnięciami, 

godnie reprezentować Szkołę i jej uczniów oraz pracowników. 

b)  Kandydat powinien być co najmniej uczniem kl. II i nie może być uczniem klasy maturalnej. 

c)  Kandydat sam zgłasza swoją kandydaturę do Opiekuna Samorządu w ciągu 15 dni od 

rozpoczęcia nauki w nowym roku szkolnym. 

d) Czas kampanii wyborczej wyznacza się corocznie w kalendarzu na dany rok szkolny. 

e) Datę wyborów ustala i ogłasza Opiekun Samorządu. 

f) Kampania wyborcza może być prowadzona w formie wieców wyborczych na apelach 

roboczych, plakatów wyborczych i ulotek wyborczych, a także bezpośrednich spotkań 

z uczniami Szkoły w formie zaakceptowanej przez Opiekunów Samorządu oraz Dyrektora 

Szkoły. 

3. Zasady wyborcze: 

a) Głosowanie ma charakter tajny, bezpośredni i powszechny. 

b) Do wyboru wystarcza zwykła większość głosów oddanych na kandydata. 

c) W sytuacji, gdy kandydaci otrzymają równą liczbę głosów, o wyborze przewodniczącego 

decyduje zebranie „trójek” samorządowych poszczególnych klas w głosowaniu jawnym. 

d) Jeśli do Opiekuna Samorządu wpłynie wyłącznie jedna kandydatura, wówczas otrzymuje on 

nominację na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego z rąk Dyrektora Szkoły. 

e) Od wyników wyborów odwołania przyjmuje Opiekun Samorządu w terminie do 1 dnia. 

f) Głos uznany jest za nieważny, gdy karta wyborcza wypełniona jest niezgodnie 

z regulaminem. 

g) Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego zastrzegają sobie prawo do ogłoszenia nowych 

wyborów w sytuacji, gdy członkowie Samorządu nie wywiązują się z powierzonych im zadań 

bądź podejmują przedsięwzięcia niezgodne z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego lub 

Statutem Szkoły. 

 

 

 

 

 



Rozdział III 

Wewnętrzna struktura organów Samorządu Uczniowskiego.  

Tryb podejmowania uchwał 

1. Wybrany w wyborach tajnych i powszechnych Przewodniczący Samorządu wyznacza 

współpracowników w liczbie conajmniej 2, którzy wspierają go realizacji Planu Pracy 

Samorządu Uczniowskiego.  

2. Tworzą oni kierownictwo organu. 

3. Współpracownicy Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego mogą zostać odwołani 

przed upływem kadencji. 

4. Sposób głosowania ustala każdorazowo zebranie organu. 

5. Rada Samorządu (Zarząd) w celu sprawnego rozwiązywania problemów i realizowania zadań 

może wyłonić ze swego grona mniejsze zespoły, których charakter, liczba członków i sposób 

funkcjonowania zostaną określone przez ogólne zebranie organu. 

7. Decyzje i uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków organu. 

 

Rozdział IV 

Sposób dokumentowania działalności organów i informacji 

1. Obrady organów Samorządu Uczniowskiego są dokumentowane w formie: 

a) sprawozdań w protokolarzu Samorządu, którą prowadzi Opiekun Samorządu. 

b) protokołów z zebrań Samorządu sporządzanych przez jednego z zastępców 

przewodniczącego.  

2. Samorząd Uczniowski w swej działalności nie używa pieczęci. 

 

Rozdział V 

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Samorządu Uczniowskiego 

Cele, na jakie fundusze mogą być przeznaczone: 

1. działalność kulturalna, oświatowa, sportowa oraz rozrywkowa w zależności od 

potrzeb, 

2. działalność charytatywna. 

1. Źródła pozyskiwania funduszy:  

1. dobrowolne składki uczniów Szkoły 



2. zbiórka i sprzedaż surowców wtórnych, 

3. prośba do Rady Rodziców 

4. prośba do dyrektora szkoły. 

2. Sposób przechowywania funduszy: 

1. przechowywaniem funduszy zajmuje się wyznaczony Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego, 

 

Regulamin uchwalono na posiedzeniu Samorządu Uczniowskiego 

 

 

Data       Członkowie Samorządu Uczniowskiego 

………………………….     ……………………………….. 

        ………………………………. 

        ……………………………….. 

       Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 

       ………………………………………. 

       ………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 


