
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO  

IM. JANA BRZECHWY W SZCZECINKU 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r. (z późniejszymi zmianami). 

2. Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy  

w Szczecinku. 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Szczecinku 

działa Samorząd Uczniowski. 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie klas specjalnych. 

3. W poszczególnych klasach są tworzone samorządy klasowe, których członkami są 

uczniowie danej klasy. 

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Ośrodka. 

5. Samorząd wybierany jest przez uczniów w demokratycznych wyborach. 

6. Działalności SU zapewnia możliwości współuczestniczenia w jego przedsięwzięciach 

wszystkim uczniom Ośrodka w miarę ich możliwości psychofizycznych. 

 

II. Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego 

1. Celem działania Samorządu jest: 

 uczenie się demokratycznych form współżycia, 

 pomoc w planowaniu życia i pracy w Ośrodku, 

 kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, 

 uczenie się odpowiedzialności, rozumienie odrębności przekonań, tolerancji, 

 organizowanie wolnego czasu, 

 współpraca z nauczycielami w celu osiągnięcia przez uczniów jak najlepszych 

wyników w nauce, 

 współpraca ze wszystkimi organami szkoły. 

 



2. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Ośrodka wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach Ośrodka, a w szczególności dotyczące prawa do: 

 zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymaganiami, 

 jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

 rozwijania swoich zainteresowań, 

 korzystania z przywilejów wynikających z tradycji uczniowskich, 

 wydawania szkolnej gazetki, 

 nauki zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny, 

 opiniowania propozycji dni wolnych od zajęć edukacyjnych, 

 wyboru opiekuna Samorządu. 

 

III. Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego 

1. Samorząd Uczniowski broni praw uczniowskich, czuwa nad ich przestrzeganiem. 

2. Samorząd może posiadać własne fundusze, które posłużą finansowaniu jego działalności, 

3. Samorząd może uzyskiwać informacje o bieżącej działalności Ośrodka. 

4. Samorząd może organizować imprezy i wycieczki. 

5. Samorząd może tworzyć sekcje, w skład których wchodziliby uczniowie powołani przez 

Radę SU. 

6. Samorząd ma obowiązek współpracy z władzami Ośrodka w celu zapewnienia uczniom 

właściwych warunków do nauki i pracy. 

 

IV. Organy Samorządu i ich kompetencje 

1. Organami Samorządu są: 

 zebranie wszystkich uczniów szkoły (walne), 

 Przewodniczący SU, 

 Rada Samorządu Uczniowskiego, 

 Zarząd Samorządu Uczniowskiego, 

 Zebranie Samorządu Uczniowskiego, 

 Zebranie Samorządów Klasowych kl. I-VI SP nr 8, I-III Gimnazjum nr 4 i nr 5,  

Szkoły Przysposabiającej do Pracy. 

 

2. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok. 



3. Organy Samorządu są zobowiązane raz w roku składać sprawozdanie ze swej 

działalności. 

 

Zarząd Samorządu: 

1. Zarząd tworzą: 

 przewodniczący SU, 

 zastępca przewodniczącego SU, 

 sekretarz. 

2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

 reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego, 

 kieruje pracą Samorządu, 

 przewodniczy Walnemu Zebraniu, 

 organizuje współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami 

działającymi w szkole. 

 

V. Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

Opiekun SU: 

 jest wybierany przez Radę SU, 

 czuwa nad pracami Samorządu, 

 doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską, 

 pomaga w dotarciu do odpowiednich dokumentów szkoły, 

 pośredniczy pomiędzy uczniami a nauczycielami, Dyrektorem szkoły, rodzicami i władzą 

lokalną, 

 pomaga w prowadzeniu dokumentacji Samorządu, 

 zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach. 

 

VI. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego 

Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza składająca się z trzech osób wybranych w jawnym 

głosowaniu spośród uczniów klas gimnazjalnych. 

1. Prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie klas specjalnych. 

2. Wybory odbywają się co 1 rok (nie później niż do połowy października nowego roku 

szkolnego). 



  Obowiązki Komisji Wyborczej: 

 przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 

 przygotowanie wyborów (lista głosujących, lista Kandydatów, karty do głosowania, 

lokal wyborczy). 

 przeprowadzenie wyborów, 

 przeliczenie głosów, 

 sporządzenie protokołu, 

 ogłoszenie wyników. 

Wybory odbywają się w ciągu jednego dnia. W dniu wyborów nie można prowadzić kampanii 

wyborczej. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwają trzej „mężowie zaufania”, którzy 

nie mogą kandydować do władz Samorządu. 

Wyboru Rady Samorządu dokonuje się w następujący sposób: 

 kandydaci w ciągu tygodnia powinni zebrać podpisy 20 osób, które popierają ich 

kandydatury, 

 kandydat bierze udział w kampanii wyborczej, która odbywa się przez plakatowanie, 

spotkania przedwyborcze i reklamowe, ulotki, wiersze, piosenki, itp. 

 kampania trwa 2 tygodnie przed wyborami, głosowania dokonuje się przez postawienie 

znaku X przy nazwisku kandydata i wrzucenie karty wyborczej do urny wyborczej 

(można tylko raz udzielić komuś poparcia), 

 członkami Rady Samorządu zostaje 6 kandydatów, którzy otrzymali największą ilość 

głosów w głosowaniu, 

 na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród siebie organy Samorządu, 

 Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę ważnie oddanych 

głosów. Swoją działalność rozpoczyna po ogłoszeniu wyników wyborów.  

 

VII. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 

1. Regulamin Samorządu. 

2. Roczne plany pracy. 

3. Teczka  działalności  Samorządu. 

4. Sprawozdanie  końcoworoczne. 

  


