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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 

1. Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Specjalnych nr 101 tworzą wszyscy 

uczniowie. 

2. Samorząd Uczniowski ma za zadanie łączyć społeczność uczniowską, 

troszczyć się o dobre imię szkoły, wzbogacać swoje życie wewnętrzne, dbać 

o ład i porządek. 

3. Społeczność uczniowska szkoły ustala prawa i obowiązki Rady Samorządu 

Uczniowskie i jej sekcji. 

4. Samorząd Uczniowski pracuje wg ustalonego i zatwierdzonego na dany rok 

szkolny planu pracy. 

5. Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy i opinie całej społeczności 

uczniowskiej, współpracuje z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców, samorządami klas oraz organizacjami na Terenia szkoły. 

6. Samorząd Uczniowski posiada własną strukturę organizacyjną z podziałem 

na sekcje. 

7. Wybory w władz Samorządu Uczniowskiego i poszczególnych sekcji 

odbywają się raz w roku. Zasady przeprowadzenia wyborów określa 

„Ordynacja wyborcza” opracowana do wyborów władz Samorządu 

Uczniowskiego. 

8. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest zgodny ze statutem szkoły. 

9. Samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej  

i Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, 

szczególnie dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów: 

• Zapoznania się z programem nauczania, 

• Jasnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

• Praw do organizacji życia szkolnego zgodnie z rozwijaniem  

i zaspokajaniem zainteresowań uczniów, 

• w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły organizowaniu działalności 

kulturalnej, sportowej i rozrywkowej. 

10. Samorząd Uczniowski stwierdza, że społeczność uczniowska ma prawa  

i obowiązki określone w Katalogu Praw i Obowiązków Ucznia. 

11. Przy ustalaniu oceny z zachowania uczniowie mogą wyrazić własną opinię  

o zachowaniu swoich kolegów w toku godzin do dyspozycji wychowawcy 

klasy. 
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12. Wszyscy członkowie Samorządu Uczniowskiego mają obowiązek być 

wzorem uczniowskiej pracowitości i koleżeńskiej solidarności. Powinni 

swoim postępowaniem przestrzegać praw i obowiązków ucznia. 

13. Dyrektor dokonując oceny pracy nauczyciela ma prawo zasięgnąć opinii 

Samorządu Uczniowskiego, opinia wyrażona jest na piśmie. 

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO MA OBOWIĄZEK: 

1. Być współgospodarzem szkoły. 

2. Odpowiadać za ład i porządek w szkole. 

3. Dyscyplinować uczniów. 

4. Dbać o mienie szkoły. 

5. Ustalać dyżury uczniowskie i egzekwować ich pełnienie. 

6. Prowadzić gazetki szkolne i dbać o aktualność pozostałych wystaw i gazetek. 

7. Organizować i współorganizować imprezy i uroczystości szkolne. 

8. Wprowadzać nowoprzyjętych uczniów w życie szkoły. 

9. Dbać o dobrą atmosferę wśród uczniów. 

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO MA PRAWO: 

1.  Reprezentować społeczność uczniowską przed Radą Pedagogiczną, 

Dyrekcją Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 i Radą Rodziców. 

2. Przedstawić Radzie Pedagogicznej, Dyrekcji lub Radzie Rodziców wnioski  

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a szczególnie tych, które dotyczą 

realizacji Kodeksu Praw  i Obowiązków Ucznia. 

3. Wnioskować do wyróżnień, pochwał oraz nagan, upomnień i kar 

przedstawicieli społeczności uczniowskiej. 

4. Godnie reprezentować szkołę na zewnątrz. 

5. Kierować i wspomagać prace przewodniczących klas i wnioskować o ich 

odwołanie.  


