
Zakres praw i obowiązków przedstawicieli samorządu 

uczniowskiego 

(PODSTAWA PRAWNA:  Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze - §8 pkt. 6.) 

 

DZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1. Niniejszy regulamin reguluje zakres praw i obowiązków członków społeczności uczniowskiej 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Prezydium Samorządu Uczniowskiego, należy to rozumieć 

jako najwyższy organ Samorządu Uczniowskiego, wybrany w wyborach powszechnych, równych, 

bezpośrednich, w głosowaniu tajnym większością głosów. 

W jego skład wchodzą: 

-  Przewodniczący SU, 

-  Z-ca przewodniczącego SU, 

- Sekretarz, 

- Przedstawiciele Rady Szkoły (3 uczniów), 

- Pozostali członkowie. 

§3. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego bądź Dyrektor Szkoły. 

 

DZIAŁ II – Przewodniczący SU 

§4. Zakres praw: 

1) możliwość zwalniania się z zajęć lekcyjnych w celu realizacji powierzonych zadań 

tylko za zgodą Opiekuna Samorządu, 

2) możliwość zwoływania, zarówno periodycznych jak i nadzwyczajnych, spotkań Samorządu 

Uczniowskiego, 

3) możliwość decydowania o ważnych sprawach, w porozumieniu z Prezydium SU, 

§5. Zakres obowiązków: 

1) sporządzenie planu comiesięcznego spotkania SU, 

2) prowadzenie spotkań SU, 

3) organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej w porozumieniu  

z  opiekunami samorządu, Prezydium SU oraz za zgodą Dyrektora Szkoły, 

4) kontrola nad przebiegiem działalności, o której mowa w §5. pkt. 3)  

5) realizacja zadań powierzonych przez Opiekuna Samorządu lub Dyrektora Szkoły.  

6) godne reprezentowanie powierzonej funkcji 

 

 

 

 



DZIAŁ III – Zastępca  Przewodniczącego SU 

§6. Zakres praw: 

 Posiada takie same prawa jak Przewodniczący SU (§4. niniejszego regulaminu) 

 

§7. Zakres obowiązków: 

1) w przypadku niemożności sprawowania urzędu przez Przewodniczącego, Zastępca przejmuje 

jego obowiązki,  

2) tworzenie listy osób i klas biorących udział w szkolnych imprezach   

3) pomoc w organizacji szkolnych przedsięwzięć, 

4) realizacja zadań powierzonych przez Opiekuna Samorządu i Dyrektora. 

5) godne reprezentowanie powierzonej funkcji 

DZIAŁ IV – Sekretarz SU 

§8. Zakres obowiązków: 

1) aktualizowanie podstrony internetowej Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej 

szkoły, poprzez dodawanie zdjęć ze szkolnych imprez, aktualności, ogłoszeń, 

2) prowadzenie dokumentacji SU, a w szczególności sporządzanie protokołów ze spotkań SU, 

3) realizowanie zadań powierzonych przez Opiekuna Samorządu lub Dyrektora Szkoły. 

4) godne reprezentowanie powierzonej funkcji 

DZIAŁ V – Pozostali członkowie Prezydium 

 

§9. Zakres praw i obowiązków 

1) możliwość współdecydowania o sprawach ważnych, 

2) pomoc przy szkolnych imprezach, 

3) realizacja zadań powierzonych przez Opiekuna Samorządu.  

4) godne reprezentowanie powierzonej funkcji 

 

DZIAŁ VI – Samorządy Klasowe 

§10. Zakres praw i obowiązków: 

1) obligatoryjny udział w spotkaniach SU, 

2) w przypadku braku możliwości uczestniczenia w spotkaniu SU, obowiązek poinformowania 

Prezydium SU o nieobecności z odpowiednim wyprzedzeniem, 

3) realizacja zadań powierzonych przez Prezydium SU. 

4) możliwość współdecydowania o najważniejszych sprawach szkolnych, poprzez jawne 

głosowanie odbywające się na posiedzeniach SU,  

5) godne reprezentowanie powierzonej funkcji 

 

 

 

 



DZIAŁ VII – Sankcje oraz zasady powoływania nowych członków 

§11. Za powodu niewypełnienia obowiązków, członek SU otrzymuje upomnienie od opiekuna SU. 

§12. W przypadku braku poprawy po udzielonym upomnieniu, usunięcie członka SU z powierzonego 

stanowiska poprzez głosowanie Prezydium SU – zwykłą większością głosów. 

§13. W momencie zaistnienia sytuacji określonej w §11. wybór nowego członka poprzez tajne 

głosowanie Prezydium SU spośród swojego grona (kandydatem jednak nie może zostać przedstawiciel  

Rady Szkoły). 

§14. Samorządy Klasowe, które nie wywiązują się ze swoich obowiązków, a w szczególności z 

uczestnictwa w spotkaniach SU, otrzymują upomnienie od członka Prezydium SU, a w przypadku 

braku poprawy członkowie Prezydium SU, na podstawie listy obecności, przekazują informacje 

Opiekunowi SU, który wraz z wychowawcą klasy decyduje o możliwości obniżenia oceny z 

zachowania. 

 

DZIAŁ VII – Postanowienia końcowe 

§14. Regulamin może zostać zmieniony przez: Prezydium SU, Opiekunów SU i Dyrektora Szkoły za 

zgodą wszystkich stron. 

§15. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez Prezydium SU, Opiekunów SU oraz 

Dyrektora Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 


