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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH I EKOLOGICZNYCH W BRYNKU 
 

I. Samorząd uczniowski 

1. W skład samorządu uczniowskiego wchodzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół  Leśnych 

i Ekologicznych w Brynku. 

2. Uczniowie Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku wybierają swoich 

przedstawicieli, którzy tworzą radę samorządu uczniowskiego.  

3. Każdy uczeń może ubiegać się o miejsce w radzie samorządu pod warunkiem,  

że na koniec roku uzyskał minimum ocenę dobrą z zachowania, a jeśli jest to uczeń 

pierwszej klasy ocenę dobrą na semestr z zachowania. 

4. Rada samorządu zostaje wybrana w tajnym głosowaniu, w którym biorą udział wszyscy 

uczniowie ZSLiE w Brynku. 

5. Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli i rodziców.  

6. Samorząd rozwiązuje problemy uczniów i podejmuje decyzje, mające wpływ na życie 

szkoły.   

7. Rada uczniowska tworzy na każdy rok szkolny plan pracy samorządu. 

8. Rolę doradcy powinien pełnić opiekun samorządu, wybrany przez uczniów spośród 

nauczycieli, którzy wcześniej wyrazili chęć do pełnienia funkcji opiekuna samorządu.  

9. Opiekun samorządu wybierany jest na okres jednego roku pokrywającego się z kadencją 

samorządu szkolnego. 

II. Cele i kompetencje samorządu uczniowskiego 

1. Reprezentowanie ogółu uczniów Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku  

na terenie szkoły i poza nią. 

2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw. 

3. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązaniu własnych problemów oraz 

partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych 

szkoły. 

4. Rozwijanie demokratycznych form współdziałania uczniów.  

5. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny  

i zdyscyplinowania uczniów. 

6. Uchwalanie regulaminu samorządu ZSLiE w Brynku 

7. Opracowanie Planu Pracy Samorządu ZSLiE w Brynku. 

8. Inicjowanie, organizowanie oraz nadzorowanie przebiegu różnych imprez na terenie 

ZSLiE w Brynku. 

III. Zadania samorządu uczniowskiego 

1. Pobudzanie społeczności uczniowskiej do wzorowego spełnienia obowiązków szkolnych. 

2. Współudział w rozwijaniu zainteresowań uczniów. 

3. Współorganizowanie wypoczynku uczniów. 

4. Dbanie o sprzęt urządzenia szkolne, organizowanie grup uczniowskich do wykonania 

prac na rzecz klasy i szkoły. 

5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, 

środowisku rówieśniczym i rodzinnym. 

6. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

7. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień, nagród i kar. 
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8. Przedstawienie organom szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach,  

a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawia-

nymi wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych propo-

zycji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

4) prawo do redagowania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywko-

wej zgodnie z własnymi potrzebami możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu 

z dyrektorem szkoły; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.  

IV. Prawa samorządu 

1. Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu. 

2. Prawo do przedstawiania radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wniosków i opinii 

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących przestrzegania 

podstawowych praw uczniów. 

3. Prawo do zgłaszania propozycji dotyczących  planu wychowawczego szkoły i statutu 

szkoły. 

4. Prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania. 

5. Zgłaszanie propozycji do planu pracy szkoły. 

6. Prawo do wyrażania opinii na temat pracy nauczyciela. 

7. Prawo do organizacji imprez i uroczystości szkolnych. 

V. Organy samorządu 

1. Organami samorządu są: 

a) walne zgromadzenie uczniów 

b) rada trójek klasowych 

c) rada samorządu uczniowskiego 

2. Najwyższą władzą samorządu jest walne zgromadzenie uczniów. 

3. Walne zgromadzenie uczniów zwoływane jest raz w semestrze przez radę uczniowską  

w porozumieniu i za zgodą dyrektora szkoły. 

4. Uchwały walnego zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy 

obecności 50 % uprawnionych do głosowania uczniów w głosowaniu jawnym. 

5.  Działalnością samorządu kieruje rada uczniowska. 

6. Członkowie rady uczniowskiej wybierani są spośród uczniów. W jej skład wchodzą: 

a) przewodniczący 

b) zastępca przewodniczącego 

c) sekretarz 

d) rzecznik rady samorządu uczniowskiego 

e) koordynator do spraw związanych z zajęciami sportowymi i rozrywkowo -

kulturalnymi. 

7. Kadencja  rady uczniowskiej trwa jeden rok. 

8. Wybory do rady uczniowskiej Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku  

odbywają się w pierwszym tygodniu po powrocie z ferii ziomowych. 
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9. W miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w semestrze, należy przeprowadzić zebranie 

rady uczniowskiej. 

10. Wszystkie uchwały i decyzje organów samorządu są protokołowane. 

11. Rada uczniowska informuje o swojej działalności, poprzez ogłoszenia - informacje 

umieszczane w gablotach i na stronie internetowej szkoły. 

12. Rada uczniowska może zostać odwołana na pisemny wniosek ucznia ZSLiE w Brynku, 

który zbierze podpisy 50% uczniów pod wnioskiem o zorganizowanie referendum 

odwoławczego. Referendum musi się odbyć do 14 dni od czasu pozytywnego 

rozpatrzenia wniosku przez dyrektora. Odwołanie rady uczniowskiej odbywa się, gdy 

ponad 75% uprawnionych do głosowania będzie za odwołaniem, a w głosowaniu weźmie 

udział więcej niż  50% uprawnionych do głosowania uczniów. 

VI. Sposób podejmowania decyzji 

1. Członkowie rady zbierają propozycje, opinie i wnioski w poszczególnych klasach. 

2. Członkowie rady przedstawiają zebrane materiały na posiedzeniach rady uczniów. 

3. Wszystkie decyzje podejmowane są w  jawnym głosowaniu większością głosów. 

VII.  Opiekuna samorządu 

1. Opiekunem samorządu, zostaje nauczyciel, który wcześniej musi wyrazić zgodę  

na pełnienie tej funkcji. Jest on wybierany w głosowaniu tajnym spośród kandydatów,  

na okres jednego roku pokrywającego się z kadencją rady uczniowskiej. 

2. Do kompetencji opiekuna samorządu należy: 

a) doradzanie członkom rady samorządu w podejmowanych decyzjach; 

b) wnioskowanie do rady samorządu o odwołanie poszczególnych jego członków,  

w wypadku kiedy uważa to za stosowne. Tylko w tym wypadku opiekun samorządu 

ma możliwość wyrażenia swojej opinii w głosowaniu. 

VIII. Kompetencje samorządu 

1. Reprezentowanie społeczności uczniowskiej na terenie szkoły i poza nią. 

2. Uchwalanie regulaminu samorządu ZSLiE w Brynku. 

3. Opracowanie Planu Pracy Samorządu ZSLiEw Brynku. 

4. Inicjowanie, organizowanie oraz nadzorowanie przebiegu różnych imprez na terenie 

ZSLiE w Brynku. 

5. Podejmowanie decyzji dotyczących dysponowania funduszami samorządu ZSLiE  

w Brynku. 

6. Członek rady uczniowskiej, który nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków 

może być odwołany ze stanowiska na skutek głosowania wszystkich uczniów Zespołu 

Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku 

 


