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Regulamin Samorządu Uczniowskiego 
Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika  

w Rudzie Śląskiej 

 
I. Organy Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Wszyscy uczniowie wszystkich typów szkół należą do Samorządu Uczniowskiego,  

a uczniowie poszczególnych klas do Samorządu Klasowego. 

2. Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego jest Ogólne Zebranie Samorządów 

Klasowych reprezentowanych przez trzech przedstawicieli z danej klasy.  

3. Ogólne zebranie Samorządów Klasowych zwołuje i prowadzi przewodniczący Samorządu 

Uczniowskiego lub 1 z jego zastępców, a w szczególnych wypadkach opiekun Samorządu 

Uczniowskiego. 

4. Samorząd Uczniowski jest reprezentowany przez Radę Młodzieży. 

5. W skład Rady Młodzieży wchodzą: 

− przewodniczący  

− z-ca przewodniczącego - reprezentant Technikum  

− z-ca przewodniczącego - reprezentant Branżowej Szkoły I Stopnia 

− sekretarz 

− skarbnik 

− przewodniczący poszczególnych komisji: 

• rewizyjnej 

• wyborczej 

• rozjemczej 

6. Rada Młodzieży jest wybierana na 2 lata w drodze wyborów na Ogólnym Zebraniu 

Samorządu Uczniowskiego. 

7. Wybory do Rady Młodzieży odbywają się w listopadzie co dwa lata. 

8. Zasady wybierania Rady Młodzieży i jej organów określa ordynacja wyborcza uchwalona 

przez Ogólne Zebranie Samorządu Uczniowskiego na 2 miesiące przed wyborami. 

9. Jeżeli któryś z członków Rady Młodzieży zostaje odwołany ze swojej funkcji przez 

organy do tego uprawnione lub z przyczyn losowych, przeprowadza się wybory 

uzupełniające. 

10. Organem uprawnionym do odwołania członka Rady Młodzieży jest Ogólne Zebranie 

Samorządu Uczniowskiego na wniosek: 

− członka Rady Młodzieży 

− członka Samorządu Uczniowskiego 

− Rady Pedagogicznej 

− członka Rady Rodziców 

− członka Rady Szkoły (w razie jej powołania) 

− kierownika gospodarczego szkoły przez Radę Pedagogiczną lub Dyrektora Szkoły 

− Dyrektora Szkoły. 
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II. Obowiązki Rady Młodzieży 

 

Rada Młodzieży ma obowiązek: 

1. realizować uchwały Ogólnego Zebrania Samorządów Klasowych, 

2. rozpatrzeć każdy wniosek Ogólnego Zebrania Samorządów Klasowych oraz każdy 

wniosek Samorządu Klasowego, 

3. informować Samorządy Klasowe o swoich uchwałach i decyzjach, 

4. informować Dyrektora Szkoły, Radę Szkoły (w razie jej powołania) o podjętych 

uchwałach i działaniach, 

5. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji samorządowej. 

 

 

III Prawa Rady Młodzieży 

 

Rada ma prawo: 

1. Organizacji całokształtu działalności życia szkoły, a w szczególności: 

− imprez szkolnych wg ustalonego kalendarza, 

− działalności kulturalnej, 

− działalności sportowo-rekreacyjnej, 

− działalności turystycznej, 

− działalności pozalekcyjnej. 

2. Zlecać poszczególnym Samorządom Klasowym zadania do realizacji organizacji życia 

szkoły oraz wymagać sprawozdania z ich wykonania. 

3. Występować z inicjatywami dotyczącymi działalności dydaktycznej szkoły. 

4. Uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej celem przedstawienia uchwał, 

wniosków, decyzji itp. 

5. Udzielić wyróżniającym się w działalności na terenie szkoły klasom i uczniom publicznej 

pochwały. 

6. Udzielić publicznej nagany Samorządowi Klasowemu, jeżeli ten nie wywiązuje się ze 

swoich obowiązków. 

7. Udzielić publicznej nagany zespołowi osób odpowiedzialnych za nie wykonane zadanie. 

8. Pozbawić prawa do korzystania z przywilejów uczniowskich wynikających ze Statutu 

Szkoły i Regulaminu Szkoły na okres jednego lub dwóch semestrów: osoby, zespół, klasę 

lub Samorząd Klasowy, które nie wywiązują się ze swoich obowiązków. 

9. Wyboru spośród członków Rady Pedagogicznej opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

10. Do redagowania i wydawania gazety szkolnej oraz innych publikacji szkolnych. 

 

 

IV Prawa Samorządów Klasowych 

 

Samorządy Klasowe mają prawo: 

1. Występować z własnymi inicjatywami do Rady Młodzieży, wychowawcy klasowego, 

opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

2. Wysuwać własnych kandydatów na funkcje w Radzie Młodzieży. 

3. Żądać od Rady Młodzieży systematycznej informacji o realizacji planu pracy. 

4. Odwoływać się od decyzji Rady Młodzieży kolejno do: 

− komisji rozjemczej 
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− Opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

− Rady Pedagogicznej poprzez wychowawcę i pedagoga szkolnego 

− Dyrektora Szkoły. 

 

 

V Obowiązki Samorządów Klasowych 

 

1. Samorząd Klasowy ma obowiązek godnie i aktywnie reprezentować klasę. 

2. Wszystkie zobowiązania na niego nałożone, lub przez niego podjęte, dotyczą całej klasy. 

3. Systematycznie informować klasę o podjętych przez Radę Młodzieży i Ogólne Zebranie 

Samorządów Klasowych uchwałach, wnioskach i decyzjach. 

 

 

VI Postanowienia Końcowe 

 

1. Ogólne Zebranie Samorządów Klasowych zwoływane jest co najmniej 1 raz w miesiącu. 

2. Ogólne Zebranie Samorządu jest ważne przy obecności 50% przedstawicieli klas. 

3. Wszystkie uchwały i decyzje Ogólne Zebranie Samorządów podejmuje zwykłą większością 

głosów. 

4. W głosowaniu biorą udział wyłącznie przedstawiciele Samorządów Klasowych  

i członkowie Rady Młodzieży. 

5. Na Ogólne Zebranie Samorządów Klasowych i Rady Młodzieży mogą być zapraszani: 

− przedstawiciele Dyrekcji 

− przedstawiciele Rady Pedagogicznej 

− przedstawiciele Rady Rodziców 

− przedstawiciele Rady Szkoły(w razie jej powołania) 

− przedstawiciele administracji i obsługi szkoły. 

6. Wszystkie klasy otrzymują jeden egzemplarz niniejszego regulaminu. 

7. Wszelkie informacje z działalności Rady Młodzieży ogłaszane są w gablotce Samorządu 

Uczniowskiego. 

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

 

Ruda Śląska, wrzesień 2007 


