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SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”  

 a) Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, 

 b) zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi 

reprezentantami ogółu uczniów, 

 c) regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

2. Samorząd może przedstawiać 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 programem nauczania, z jego treścią, celami stawianymi 

wymaganiami, 

     2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

 3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

 4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej „Kijańczyk”, 

    5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie  

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

3. Samorząd Uczniowski spośród uczniów szkoły powołuje Sąd Koleżeński, który rozpatruje sprawy 

wynikające z niestosowania się do obowiązującego regulaminu szkoły, konflikty koleżeńskie oraz inne 

przypadki zachowania się uczniów budzące zastrzeżenia: 

 1) skład Sądu ustala się w głosowaniu zgodnie z obowiązującą ordynacją wyborczą, 

 2) w skład Sądu wchodzi w charakterze doradcy przedstawiciel Rady Pedagogicznej a ponadto jeden 

członek w roli oskarżyciela i jeden obrońca. 

4. Sprawy do rozpatrzenia przez Sąd mogą zgłaszać  wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej, wszyscy 

uczniowie a także rodzice: 

 1) Sąd rozpatruje sprawę w ciągu 10 dni od jej zgłoszenia, 

 2) wyroki Sądu zapadają większością głosów i uzyskują moc obowiązującą w trzy dni po ich 

ogłoszeniu, 

    3) jeżeli naruszenie dyscypliny szkolnej stanowi zarazem przestępstwo sprawę przejmują organy 

powołane do ścigania karnego. 

5. Samorząd w szkole dla dorosłych w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa  

regulamin samorządu słuchaczy. 
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