
                                                                                     

Załącznik Nr 4 do Statutu  

Zespołu Szkół Publicznych Nr 6  

w Żyrardowie  
     

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

 

2. Organem wykonawczym Samorządu Uczniowskiego jest Rada Samorządu 

Uczniowskiego, zwana dalej Radą, reprezentująca interesy ogółu uczniów szkoły. 

 

3. Zasady wybierania Rady: 

 

1) wybory do Rady są tajne, równe i powszechne; 

2) Rada składa się z reprezentantów uczniów klas V i VI szkoły podstawowej oraz klas 

gimnazjum wybranych w głosowaniu tajnym w poszczególnych klasach, którzy 

otrzymali największą liczbę głosów (każdą klasę reprezentuje 3 uczniów). 

 

4. Zasady funkcjonowania Rady: 

 

1) Radę reprezentuje przewodniczący i dwóch zastępców wybranych w tajnym 

głosowaniu przez wszystkich uczniów klas V i VI szkoły podstawowej oraz klas 

gimnazjum spośród członków Rady (przewodniczącym i zastępcami 

przewodniczącego zostają osoby, które otrzymały największą ilość głosów); 

2) zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu (w zebraniach mogą 

uczestniczyć gospodarze wszystkich klas – bez prawa do głosowania); 

3) na pierwszym spotkaniu Rada opracowuje plan pracy, dzieli się na sekcje, przydziela 

zadania do wykonania; 

4) Rada pracuje w oparciu o plan pracy opracowany na dany rok szkolny, zaopiniowany 

przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły; 

5) w trakcie roku szkolnego Rada realizuje również zadania nieprzewidziane w planie 

pracy, a podnoszące jakość pracy szkoły w zakresie edukacji, wychowania  

i bezpieczeństwa. 

 

5. Zakres działania Rady: 



 2 

1) przedstawiciele Rady mają prawo uczestniczyć w części zebrania Rady Pedagogicznej 

i Rady Rodziców, by przedstawić swoje wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw 

szkoły; 

2) przedstawiciele Rady mają prawo wymagać respektowania postanowień dotyczących 

praw i obowiązków ucznia zawartych w Statucie Zespołu; 

3) Rada ma prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów, w głosowaniu tajnym 

spośród nauczycieli uczących w szkole. 

 

6. Zadania Rady: 

 

1) broni interesu wszystkich uczniów szkoły (w zgodzie ze Statutem Zespołu); 

2) dba o wystrój szkoły i porządek w niej; 

3) reprezentuje szkołę na zewnątrz; 

4) współpracuje z zespołem dyrekcyjnym, pedagogiem szkolnym i pozostałymi 

pracownikami szkoły w sprawach dotyczących funkcjonowania placówki. 

                                                                       

 

 

 

                                                                       Załącznik  

                                                                                do Regulaminu  

Samorządu Uczniowskiego 

 
Ordynacja wyborcza  

 

 

1. Każdy z głosujących otrzymuje kartę do głosowania z nazwiskami kandydatów  

na przewodniczącego i dwóch zastępców Rady. 

 

2. Wybieramy trzy osoby i przy nazwiskach wybranych kandydatów stawiamy znak X. 

 

3. Osoba, która uzyska najwięcej głosów zostaje przewodniczącym Rady, dwie kolejne 

osoby – zastępcami. 

 

 


