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Wstęp 

Samorząd uczniowski działa na podstawie art. 55 Ustawy z dnia 7 września 

1991 r.  o systemie oświaty oraz jest zgodny z Statutem Technikum nr 29 w 

Warszawie  

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. W Technikum nr 29 w Warszawie działa Samorząd Uczniowski. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

3. Uczniowie stają się członkami Samorządu Uczniowskiego w chwili 

przyjęcia do szkoły, a przestają nimi być, gdy ją opuszczają  

4. Niezależnymi organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1) Rada Młodzieżowa, czyli zgromadzenie przewodniczących oddziałów; 

2) Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 

5. Organy samorządu współpracują ze sobą, mając na względzie przede 

wszystkim dobro wszystkich uczniów.  

6. Samorząd współpracuje ze wszystkimi organami szkoły. 

Cele Samorządu Uczniowskiego  

§ 2. 

1. Do podstawowych zadań Samorządu Uczniowskiego należą: 

1) Motywowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego 

spełniania obowiązków szkolnych;  

2) Współdziałanie z organami szkoły w zapewnieniu uczniom 

należytych warunków do nauki; 

3) Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw; 

4) Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie 

jej tradycji; 

5) Godne reprezentowanie szkoły w środowisku; 

6) Występowanie z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia 

szkolnego; 
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7) Prowadzenie działalności kulturalnej poprzez planowanie i 

organizację ważnych uroczystości i imprez szkolnych; 

8) Współpracowanie z wolontariatem szkolnym; 

9) Współpracowanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi  

Prawa Samorządu Uczniowskiego 

§ 3. 

1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz 

dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w 

szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich 

jak: 

1) Prawo do zapoznawania się z programami nauczania, ich treścią, 

celami i stawianymi wymaganiami; 

2) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i 

zachowaniu; 

3) Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej 

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

4) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego w konsultacji z dyrekcją szkoły.  

Rada Młodzieżowa czyli zgromadzenie przewodniczących oddziałów  

§ 4. 

1. W skład Rady Młodzieżowej wchodzą wszyscy przewodniczący 

oddziałów. 

2. Rada Młodzieżowa jest wyrazicielem opinii zespołów oddziałowych, 

zwanych potocznie oddziałami. 

3. Zebrania Rady Młodzieżowej zwołuje opiekun Samorządu Uczniowskiego 

lub przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.  

4. Kadencja Rady Młodzieżowej trwa rok. 

5. Kompetencje Rady Młodzieżowej:  

1) Podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działań 

Samorządu Uczniowskiego; 

2) Powoływanie sekcji i wybór jej członków   
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Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

§ 5. 

1. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzi 5 uczniów, którzy w wyniku 

głosowania uzyskali największą liczbę głosów. 

2. Zarząd tworzą: 

1) Przewodniczący; 

2) Zastępca przewodniczącego; 

3) Zastępca przewodniczącego; 

4) Skarbnik; 

5) Sekretarz.  

3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego. 

4. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa rok. 

5. Celem działam Zarządu Samorządu Uczniowskiego jest uczestniczenie w 

życiu szkoły i bycie współpartnerem organów szkoły w realizacji zadań 

dydaktyczno – wychowawczych. 

6. Zadania przewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego: 

1) Wraz z pozostałymi członkami Zarządu sporządza roczny plan pracy 

Samorządu Uczniowskiego; 

2) Kieruje pracami Zarządu Samorządu Uczniowskiego; 

3) Planuje i zwołuje zebrania Zarządu Samorządu Uczniowskiego; 

4) Angażuje jak największą liczbę uczniów na rzecz pracy Samorządu 

Uczniowskiego; 

5) Współpracuje z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i opiekunem 

Samorządu Uczniowskiego 

6) Reprezentuje Samorząd Uczniowski na zewnątrz. 

7. Zastępca przewodniczącego: 

1) Jest pełnomocnikiem przewodniczącego; 

2) W czasie nieobecności przewodniczącego pełni jego obowiązki. 

8. Skarbnik: 
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1) Współpracuje z przewodniczącym i opiekunem Samorządu 

Uczniowskiego w sprawach budżetu i finansów Samorządu 

Uczniowskiego; 

2) Zajmuje się funduszami, prowadzi dokumentację finansową. 

9. Sekretarz: 

1) Współpracuje z Zarządem Samorządu Uczniowskiego; 

2) Sporządza protokoły z zebrań;  

3) Redaguje uchwały i inne akty. 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

§ 6. 

1. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego może zostać każdy nauczyciel 

Technikum nr 29 w Warszawie, którego kandydatura została 

zatwierdzona przez dyrektora szkoły. 

2. Nauczyciel proponowany do pełnienia funkcji opiekuna powinie zostać o 

tym poinformowany i wyrazić zgodę. 

3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego: 

1) Czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego; 

2) Współpracuje ze wszystkimi organami Samorządu Uczniowskiego i 

organami szkoły; 

3) Mobilizuje uczniów do podejmowania nowych inicjatyw; 

4) W porozumieniu z dyrektorem szkoły zatwierdza Roczny Plan Pracy 

Samorządu Uczniowskiego i sprawozdanie z pracy Samorządu 

Uczniowskiego. 

Rzecznik Praw Ucznia  

§ 7. 

1. Samorząd Uczniowski może powierzyć pełnienie funkcji Rzecznika Praw 

Ucznia opiekunowi Samorządu Uczniowskiego po otrzymaniu jego zgody. 

2. Podstawowe zadania i rola Rzecznika Praw Ucznia: 

1) Propagowanie praw ucznia i dziecka; 

2) Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole; 

3) Prowadzenie negocjacji w sytuacjach konfliktowych między 

nauczycielami a uczniami. 
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Ordynacja wyborcza do Zarządu Samorządu Uczniowskiego  

§ 8. 

1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego wybierany jest przez ogół uczniów w 

głosowaniu równym, tajnym, powszechnym i bezpośrednim. 

2. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego są ogłaszane przez 

opiekuna Samorządu Uczniowskiego wraz z kalendarzem wyborczym.  

3. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się we 

wcześniej ustalonym terminie. 

4. Kandydatem do Zarządu Samorządu Uczniowskiego może zostać każdy 

uczeń szkoły pod warunkiem, że nie został zawieszony w prawach ucznia, 

a także wykazał się oceną zachowania dobrą lub wyższą w roku szkolnym 

poprzedzającym. 

5. Kandydatem do Zarządu Samorządu Uczniowskiego może być uczeń 

wytypowany przez oddział w wyborach wewnątrzoddziałowych.    

6. Zgłoszenie kandydatury do Zarządu Samorządu Uczniowskiego ma formę 

pisemną i zawiera nazwisko, imię i klasę kandydata oraz wyrażoną przez 

niego zgodę na udział w wyborach. 

7. Osoby kandydujące do Zarządu Samorządu Uczniowskiego powinny znać 

Statut Szkoły, w szczególności punkty dotyczące Praw i Obowiązków 

Ucznia, Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Regulamin 

Samorządu Uczniowskiego  

8. Poszczególni kandydaci maja prawo do prowadzenia aktywnej kampanii 

wyborczej w określonym miejscu i czasie, tj. spotkań przedwyborczych, 

akcji plakatowych, happeningów  z zachowaniem wysokiej kultury i zasad 

„fair play”. 

9. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów Zarządu Samorządu 

Uczniowskiego czuwa komisja wyborcza. 

10. Komisja wyborcza jest powołana spośród  przewodniczących oddziałów, 

którzy nie kandydują do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 

11. Komisja przygotowuje karty do głosowania. 

12. Na karcie do głosowania umieszczone są wszystkie nazwiska i imiona 

uczniów kandydujących do Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz 

oddział, do którego uczęszczają. 
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13. Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie do głosowania znaczka 

X przy jednym kandydacie. 

14. Osoba upoważniana do głosowania wrzuca kartę wyborczą do urny w 

obecności komisji wyborczej oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

czuwającego nad przebiegiem wyborów. 

15. Głos jest nieważny, jeśli karta do głosowania została zniszczona lub 

dokonano większej liczby skreśleń. 

16. Po zakończeniu wyborów komisja wyborcza liczy głosy i sporządza 

protokół powyborczy. W protokóle należy wymienić liczbę osób 

uprawnionych do głosowania, liczbę głosów oddanych na poszczególnych 

kandydatów, liczbę głosów ważnych, liczbę głosów nieważnych. 

17. Uczeń, który uzyskał największą liczbę głosów zostaje przewodniczącym 

Samorządu Uczniowskiego, drugi w kolejności zastępcą 

przewodniczącego, trzeci skarbnikiem, a czwarty sekretarzem Samorządu 

Uczniowskiego. 

18. Wyniki wyborów zostają podane do publicznej wiadomości następnego 

dnia po wyborach w formie komunikatu i protokołu powyborczego 

umieszczonego na tablicy informacyjnej. 

19. Członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego można odwołać na wniosek 

Rady Młodzieżowej, opiekuna Samorządu Uczniowskiego, dyrektora 

szkoły oraz Rady Pedagogicznej, jeżeli narusza Statut Szkoły, Regulamin 

Samorządu Uczniowskiego lub nie wywiązuje się z powierzonych mu 

obowiązków. 

20. Odwołanie członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego rozpatrują 

pozostali członkowie zarządu w obecności opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego przy współudziale dyrektora i reprezentantów Rady 

Pedagogicznej. 

21. Podjęcie decyzji o ewentualnym odwołaniu następuje w wyniku 

odwołania tajnego, równego i bezpośredniego pod nieobecność 

zainteresowanego. 

22. W wypadku usunięcia członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego 

powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno 

największą liczbę głosów. 

23. Członek Zarządu Samorządu Uczniowskiego może sam zrezygnować z 

działalności w Zarządzie  
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Fundusze Samorządu Uczniowskiego  

§ 9. 

1. Samorząd Uczniowski może gromadzić fundusze z następujących źródeł: 

1) Organizacja dyskotek i imprez szkolnych; 

2) Dotacje Rady Rodziców, dyrektora szkoły, sponsorów; 

3) Inne źródła. 

2. Fundusze Samorządu Uczniowskiego mogą być przeznaczone na: 

1) Organizację działalności samorządu wynikającą z rocznego planu 

pracy; 

2) Zakup rzeczy związanych z podniesieniem atrakcyjności szkoły i 

Samorządu Uczniowskiego; 

3) Organizację wydarzeń kulturalnych; 

4) Nagrody dla aktywnie działających członków Samorządu 

Uczniowskiego. 

Postanowienia końcowe 

§ 10. 

1. Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczniów szkoły. 

2. Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego Technikum nr 29 w 

Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie wchodzi w życie 

z dniem 1 września 2018 r. 

 


