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REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

ZESPOŁU SZKÓŁ AKADEMICKICH 

w ŁOMŻY 

 
 

 

W Zespole Szkól Akademickich w Łomży, zwanym dalej ZSA,  

w skład którego wchodzą Akademicka Szkoła Ponadpodstawowa (ASP) 

 i Akademickie Liceum Ogólnokształcące (ALO),  

działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem. 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZSA DZIAŁA NA PODSTAWIE: 

 

Ustawy o systemie oświaty, statutu Szkoły i niniejszego regulaminu. 

 

 

Art. 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMORZĄDU: 

1. Samorząd  tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie Szkół. 

2. W ramach Samorządu działa Zarząd Samorządu Uczniowskiego, zwany dalej 

Zarządem SU. W jego skład wchodzą: 

1) Przewodniczący; 

2) Zastępca Przewodniczącego; 

3) Członkowie. 

3. Samorząd może działać również w oparciu o: 

1) sekcje; 

2) zespoły zadaniowe powoływane na daną okoliczność, zadanie lub imprezę. 

Art. 2. ZARZĄD SU JEST JEDYNYM REPREZENTANTEM OGÓŁU UCZNIÓW. 

Art. 3.  LICZEBNOŚĆ ZARZĄDU SU: 

1. Zarząd SU liczy 13 osób – 7 uczniów ALO oraz 6 uczniów ASP. 
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Art. 4. KADENCJA ZARZĄDU SU 

1. Kadencja Zarządu SU trwa 1 rok. 

2. Co roku, na przełomie października i listopada, organizowane są wybory do Zarządu 

SU. Szczegóły wyborów określone są w art. 9. 

Art. 5. FUNDUSZE ZARZĄDU SU 

1. Fundusze Zarządu SU pochodzą: 

1) ze składek Uczniów; 

2) z dochodów uzyskiwanych z organizowanych przez Samorząd imprez i akcji; 

3) ze środków przekazywanych przez instytucje i osoby prywatne; 

4) ze środków Komitetu Rodzicielskiego. 

Art. 6. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Działalność Samorządu wspiera i nadzoruje nauczyciel wybierany przez Zarząd SU 

spośród członków Rady Pedagogicznej zgodnie z art. 9 ust. 5, zwany dalej 

Opiekunem SU. 

2. Opiekunowi SU przysługuje prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy 

Samorządu oraz wstrzymania realizacji decyzji Samorządu niezgodnych ze statutem 

Szkół. 

3. Opiekun SU: 

1) pośredniczy w kontaktach pomiędzy uczniami a Radą Pedagogiczną i 

Dyrektorem Szkół, informuje młodzież o uchwałach Rady Pedagogicznej 

dotyczących spraw uczniów; 

2) pełni rolę doradczą oraz wspomaga inicjatywy młodzieży; 

3) sprawuje nadzór nad realizacją planu pracy Zarządu SU; 

4) kontroluje rozliczenie wpływów i wydatków finansowych; 

5) zachęca nauczycieli do współpracy z Samorządem i udzielania mu pomocy i 

wsparcia w jego działalności; 

6) ma prawo weta w każdej decyzji podejmowanej przez Zarząd SU; 

7) dba o dobrą atmosferę między osobami wchodzącymi w skład Zarządu SU. 
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Art. 7. CELE, ZADANIA, PRAWA I OBOWIĄZKI SAMORZĄDU 

1. Cele i zadania: 

1) Członkowie Zarządu SU: 

a) reprezentują Uczniów i Szkoły, 

b) organizują i zachęcają całą społeczność uczniowskiej do należytego 

spełniania obowiązków szkolnych, 

c) zajmują się organizacją uroczystości tj. podsumowanie semestru, 

zakończenie roku szkolnego, wybory do samorządu itp., 

d) służą doradztwem i pomocą wszystkim członkom społeczności szkolnej, 

e) starają się wprowadzać w życie Szkół zmiany sugerowane przez uczniów, 

f) dbają o nagłośnienie planowanych imprez poprzez przygotowanie plakatów, 

ogłoszeń, prowadzenie profilu Szkół na portalu facebook.com pod adresem: 

https://www.facebook.com/ALOiASP/ oraz aktualizacje stron www  

(www.zsa.mans.edu.pl) 

g) dbają o estetykę oraz aktualność gazetki samorządowej (gazetka ścienna), 

h) angażują uczniów do pracy na rzecz Samorządu i Szkół, 

i) rozwijają demokratyczne formy współżycia i kształtowanie umiejętności 

zespołowego działania,  

j) kształtują właściwy stosunek uczniów do nauki, angażują uczniów do pracy 

na rzecz Samorządu i Szkół, 

k) pomagają w planowaniu życia i pracy Szkół, 

l) organizują imprezy w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, 

m) organizują apele okolicznościowe i reprezentują Zarząd SU w czasie 

uroczystości szkolnych, 

n) prowadzą prace społeczne na rzecz środowiska lokalnego, 

o) reprezentują Samorząd wobec Rady Pedagogicznej, 

p) współpracują z dyrektorem Szkół i Opiekunem SU, 

q) pełnią funkcję łącznika między uczniami a administracją Szkół i 

wychowawcami. 

2. Prawa: 

1) Zarząd SU ma prawo do: 

a) posiadania własnych funduszy, które służą finansowaniu jego działalności, 

b) realizowania własnych pomysłów z korzyścią dla Szkół, 

c) uzyskiwania informacji o bieżącej działalności placówek, 

https://www.facebook.com/ALOiASP/
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d) współdziałania w organizowaniu imprez i wycieczek, 

e) zgłaszania kandydatów do wyróżnień i nagród stosowanych w Szkołach, 

f) organizowania (zwoływania) zebrań informacyjnych w zależności od 

potrzeb. 

3. Obowiązki: 

1) Zarząd SU ma obowiązek: 

a) współdziałać z władzami Szkół w celu zapewnienia uczniom należytych 

warunków do nauki; 

b) uczestniczyć w rozstrzyganiu konfliktów i sporów między Uczniami a 

Pracownikami Szkół; 

c) postępować zgodnie z dobrem, honorem i tradycjami placówki, godnie ją 

reprezentować na zewnątrz; 

d) przestrzegać zasad współżycia społecznego, w tym: 

1. dbania o piękno mowy ojczystej, 

2. okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 

3. przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, 

4. poszanowania godności, poglądów i przekonań innych osób, 

e) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz swoich kolegów; 

f) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom i innym Pracownikom 

Szkół. 

Art. 8. POSIEDZENIE ZARZĄDU SU 

1. W Posiedzeniach Zarządu SU może brać udział z głosem doradczym Dyrektor 

Szkół, Opiekun SU lub inne osoby zaproszone przez Samorząd za zgodą lub na 

wniosek Zarządu SU. 

2. Posiedzenie Zarządu SU jest ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa 

członków Zarządu SU. 

3. W przypadku 3 nieusprawiedliwionych nieobecności członka Zarządu SU na 

posiedzeniu, dana osoba - po  naradzie reszty składu - zostaje poddana do dymisji, 

natomiast na jej miejsce wchodzi osoba z kolejną największą liczbą głosów 

zebranych podczas wyborów. 

Art. 9. ORDYNACJA WYBORCZA 

1. Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego 

1) Ordynacja wyborcza określa zasady wyboru i odwoływania członków Zarządu 

SU i zawiera następujące ustalenia: 
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a) wybory do Zarządu SU (zwane dalej Wyborami) są demokratyczne, czyli 

powszechne, równe i tajne; 

b) wybory przeprowadzane są na przełomie października i listopada; 

c) w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie ZSA z czynnym prawem 

wyborczym (uczniowie nie zawieszeni w prawach ucznia);  

d) bierne prawo wyborcze (prawo kandydowania do Zarządu) posiadają 

uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym mieli minimum dobrą 

ocenę z zachowania oraz nie są objęci kontraktem szkolnym 

e) dokładną datę wyborów wyznacza Opiekun SU po konsultacji z Dyrekcją 

ZSA oraz z aktualnymi przedstawicielami Zarządu SU; 

f) do Zarządu SU wybieranych jest 13 osób – 7 z ALO oraz 6 z ASP. 

W wypadku, gdy liczba głosów na kandydatów jest taka sama, dopuszcza 

się  zwiększenie liczby osób w Zarządzie SU; 

g) po odejściu maturzystów w związku z zakończeniem roku szkolnego (maj), 

po konsultacji z pozostałymi członkami Zarządu SU można zaproponować 

mandat członka Zarządu SU osobie, która w wyborach otrzymała 

największą liczbę głosów (lista rezerwowa). Taką decyzję Zarząd SU musi 

podjąć większością głosów. Osoba, której zaproponuje się dołączenie do 

Zarządu SU musi wyrazić zgodę i chęć współpracy w ramach prac Zarządu 

SU. 

2. Komisja Wyborcza 

1) Członek Komisji Wyborczej nie może być osobą kandydującą do Zarządu  SU. 

2) Wybory odbywają się w czasie przerw międzylekcyjnych do godziny 14:00 lub 

w inny sposób zaakceptowany przez Dyrektora Szkoły. 

3) Komisja Wyborcza spotyka się przed rozpoczęciem Wyborów celem 

przygotowania pomieszczenia do przeprowadzenia wyborów, przygotowania 

niezbędnej dokumentacji, przeliczenia kart wyborczych i skontrolowania list 

osób glosujących. Nad wszystkimi pracami Komisji czuwa Opiekun SU. 

4) Wyniki wyborów ogłasza się po zakończeniu prac Komisji Wyborczej i 

sporządzeniu przez nią protokołu Komisji Skrutacyjnej. Ogłoszenie następuje w 

formie pisemnej i umieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń SU. 

3. Zasady głosowania 

1) W Wyborach uczestniczą wszyscy uczniowie zgodnie z aktualną listą uczniów 

na dzień wyborów. 

2) Głosowanie odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Opiekuna SU 

oraz Komisję Wyborczą. Informację o wyborach do Zarządu SU umieszcza się 

w formie pisemnego ogłoszenia, najpóźniej na dzień przed wyborami. 

Ogłoszenie zawiera datę, godzinę oraz miejsce przeprowadzenia wyborów. 
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3) Głosowanie przeprowadza Komisja Wyborcza. 

4) Komisja Wyborcza sporządza listy uczniów i na podstawie list wydaje karty do 

głosowania, odebranie karty do głosowania uczeń potwierdza podpisem na 

liście. 

5) Każdy głosujący przychodzi do lokalu wyborczego. Po sprawdzeniu tożsamości 

otrzymuje kartę do głosowania. Tożsamość ucznia potwierdzają członkowie 

Komisji Wyborczej oraz opiekun SU. 

6) Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie do głosowania znaku „x” przy 

wybranych kandydatach, zgodnie z instrukcją Komisji. 

7) Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona oraz gdy 

dokonano większej liczby wyborów niż przewiduje instrukcja. 

8) Komisja Wyborcza sporządza protokół. Wyniki wyborów ogłasza w dniu 

Wyborów. 

9) W skład Zarządu SU wchodzą osoby, które w wyniku głosowania uzyskały 

największą liczbę głosów. Jeżeli kandydaci otrzymali taką samą liczbę głosów, 

dopuszcza się zwiększenie liczby osób stanowiących Zarząd SU. 

4. Tryb podejmowania Uchwał Zarządu 

1) Uchwały Zarządu numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 

2) Zarząd SU wyraża opinie uzgodniona w drodze głosowania. Tryb głosowania 

jest taki sam jak przy podejmowaniu Uchwał Zarządu. 

5. Wybór Opiekuna SU 

1) Zarząd SU dokonuje wyboru Opiekuna SU spośród członków Rady 

Pedagogicznej. 

2) Opiekun SU uczestniczy w posiedzeniach Zarządu SU na prawach członka 

Zarządu SU. 

Art. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin może być uzupełniony w ciągu roku szkolnego na umotywowany 

wniosek Zarządu Samorządu i Rady Pedagogicznej. 

2. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności 

minimum połowy uprawnionych do głosowania. 

3. Regulamin jest wywieszony na tablicy samorządu lub w innym dostępnym dla 

wszystkich uczniów miejscu oraz opublikowany na stronach internetowych Szkół. 

4. Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Samorządu przygotowuje Zarząd 

Samorządu Uczniowskiego Szkoły, a uchwala je ogół uczniów ZSA. Do 

przeprowadzenia zmian w Regulaminie wymagana jest większość 2/3 głosów w 

obecności powyżej połowy uprawnionych do głosowania. 
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5. Po uchwaleniu Regulaminu zgodnie z ust. 4, zostaje on zatwierdzony przez Radę 

Pedagogiczną. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

Regulamin został zaktualizowany i pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Samorządu 

Uczniowskiego ZSA w dniu 22.11.2019 i przedstawiony Dyrektorowi ZSA. 

  

 


