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Regulamin Samorządu Uczniowskiego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach 

 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe. 
2. Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach. 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

 

1 W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach działa Samorząd 
Uczniowski zwany dalej Samorządem. 

2 Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach. 

3 Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Centrum. 

4 Samorząd ma prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów Samorządu. 

 
Rozdział II 

Cele i zadania Samorządu 

 

1. Samorząd uczestniczy w życiu Centrum poprzez: 

a) rozwijanie demokratycznych form współżycia i kształtowanie umiejętności zespołowego 
działania, 

b) kształtowanie właściwego stosunku uczniów do nauki, 

c) kształtowanie przyjaznej atmosfery szkoły opartej na wzajemnym poszanowaniu godności 
osobistej, tolerancji i szacunku, 

d) pomoc w planowaniu pracy szkoły, organizowaniu działalności uczniów, 

e) integrację uczniów szkoły i kształtowanie umiejętności zespołowego działania, 

f) organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Dyrektorem oraz Radą 
Pedagogiczną, 

g) działalność wolontaryjną, 

h) wydawanie gazetki szkolnej, informatorów, biuletynów, redagowanie strony internetowej lub 
portalu społecznościowego.    

i) dbanie o dobre imię Centrum, kultywowanie i wzbogacanie tradycji. 

2. Samorząd reprezentuje interesy społeczności uczniowskiej oraz pośredniczy między nią a 
Dyrektorem Centrum, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.   
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Rozdział III 

Organy Samorządu Uczniowskiego 

 

1. 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. 

2. Organami Samorządu są: 
a) Rada Samorządu Uczniowskiego złożona z wszystkich przedstawicieli samorządów klasowych,  
b)  Zarząd Samorządu Uczniowskiego, 
 

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

a)  Przewodniczący, 
b)  Dwóch Zastępców Przewodniczącego – jeden zastępca z listy uczniów uczących się w 

budynku przy ul. Zegadłowicza 36, drugi zastępca z listy uczniów uczących się w budynku 
przy ul. Słowackiego 4, 

c)  Sekretarz, 

d)  Dwóch Członków Zarządu  – jeden z listy uczniów uczących się w budynku przy ul. 
Zegadłowicza 36, drugi z listy uczniów uczących się w budynku przy ul. Słowackiego 4.   

 

Rozdział IV 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego i Rady Samorządu Uczniowskiego 
 

 

1. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego: 

1) Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we 
wszystkich sprawach Centrum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 
uczniów, takich jak: 

a)  prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami, 

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

c)  prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 
między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 
zainteresowań, 

d)  prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

e)  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z 
Dyrektorem, 

f)  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

2) Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Centrum może podejmować działania z zakresu 
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wolontariatu. 

3) Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

 

2. Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego: 

 

1. Rada Samorządu opiniuje wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów. 
2. Rada Samorządu wydaje opinię na wniosek Dyrektora Centrum w sprawie oceny pracy nauczyciela. 

3. Rada typuje kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

4. Rada Samorządu opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia . 

5. Rada Samorządu opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych, innych niż określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia. 

6. Rada Samorządu opiniuje wyznaczenie na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub 
zespołu przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. 

 

Rozdział V 

Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Samorząd Uczniowski ma prawo do: 

a) realizowania własnych pomysłów  korzystnych dla Centrum, 

b) uzyskiwania informacji o bieżącej działalności Centrum, 

c) współdziałania w organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych, 

d) współdecydowania o przyznawaniu uczniom różnych form pomocy materialnej, 

e) zgłaszania kandydatów uczniów do wyróżnień i nagród  przyznawanych w Centrum, 

f) zabierania głosu na Radzie Pedagogicznej w sprawach uczniów. 

 

2. Samorząd Uczniowski ma obowiązek: 

a) współdziałać z Dyrektorem Centrum w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do 
nauki i pracy, 
b) postępować zgodnie z dobrem, honorem i tradycjami szkół, godnie je reprezentować na 
zewnątrz, 
c) przestrzegać zasad współżycia społecznego, 

d) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz swoich kolegów, 

e) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom Centrum. 
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Rozdział VI 

Zasady działania Samorządu 

 

1. Zarząd Samorządu ma prawo przydzielić poszczególnym klasom zadania związane z realizacją 
potrzeb społeczności uczniowskiej. 

2. Organy samorządu zobowiązane są na koniec każdego okresu składać sprawozdanie ze swojej 
działalności na  zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego. 

3. Rada samorządu obraduje na zebraniach. 

4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszeni goście. 
5. Rada realizuje zadania samorządu, podejmuje na zebraniach uchwały. Uchwały Rady nie  mogą być 

sprzeczne ze Statutem Centrum. 

 

Rozdział VII 

Zadania opiekunów i zastępców opiekunów Samorządu Uczniowskiego. 

 

1. Do obowiązków opiekunów oraz zastępców opiekunów Samorządu należy: 
a) udzielanie pomocy w realizacji zadań zawartych w planie pracy Samorządu, 

b) czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu w tym przestrzeganiem regulaminu 
samorządu, 

c) koordynowanie prac Samorządu, 

d) reprezentowanie interesów Samorządu, przedstawianie planów pracy i zamierzeń Samorządu 
Radzie Pedagogicznej, 

e) konsultowanie z Samorządem jego planu pracy na dany rok szkolny, 

f) składanie sprawozdań z działalności Samorządu, 

g) uczestniczenie w zebraniach Samorządu. 

 

2. Opiekunowie Samorządu oraz zastępcy opiekunów Samorządu pełnią zarazem funkcję opiekunów 
Sztandaru Szkoły, chyba że Dyrektor zdecyduje inaczej. 

3. Rolą zastępców opiekunów Samorządu jest pomaganie opiekunom w realizacji ich zadań oraz 
zastępstwo w razie ich nieobecności. 

4. Wyboru opiekunów Samorządu oraz ich zastępców dokonują uczniowie zgodnie z ustanowionym 
trybem wyborów. 
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Rozdział VIII 

Tryb wyboru opiekunów i zastępców opiekunów Samorządu Uczniowskiego. 

 

1. Opiekunów Samorządu Uczniowskiego  oraz ich zastępców wybiera ogół uczniów w szkole. 

2. Wybory opiekunów Samorządu Uczniowskiego są równe, tajne, bezpośrednie i  powszechne. 

3. Kandydatami  na opiekunów i zastępców są członkowie rady pedagogicznej Centrum zatrudnieni 
w pełnym wymiarze czasu pracy. 

4. W centrum wybierani są opiekunowie i ich zastępcy dla: 

a)  uczniów uczących się w budynku przy ul. Zegadłowicza 36, 

b)  uczniów uczących się  budynku przy ul. Słowackiego 4. 

5. Tworzy się dwie listy kandydatów dla szkół jak wyżej.  Listy kandydatów ustala Zarząd Samorządu 
Uczniowskiego w porozumieniu z Dyrektorem Centrum. 

6. Listy kandydatów są  publikowane  na tydzień przed wyborami. 

7. Wybory przeprowadza komisja wyborcza powołana przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 

8. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje nauczyciel, który uzyskał największą liczbę waż-
nych głosów na danej liście. 

9. Zastępcą opiekuna  Samorządu Uczniowskiego zostaje nauczyciel, który uzyskał drugą w kolejno-
ści największą liczbę ważnych głosów na danej liście. 

10. Wybory opiekunów i ich zastępców odbywają się nie później niż do końca maja, z zastrzeżeniem, 
że pierwsze wybory odbędą się  do końca listopada 2017 roku, następne wybory  -  do końca maja 
2020 roku.   

11. Kadencja opiekunów i zastępców opiekunów trwa dwa lata, z wyjątkiem kadencji  w okresie 
XI.2017 – V.2020 roku. 

12. Wniosek o przedterminowe przeprowadzenie wyborów może złożyć: 

a)  opiekun, 

b)  zastępca opiekuna, 

c)  dyrektor szkoły 

d)  zarząd Samorządu, 

e)  rada  Samorządu 

f)  grupa uczniów składająca się z co najmniej z 50 osób. 

13. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, którzy kończą regulaminową kadencję, mają prawo do 
dwuletniej przerwy w pełnieniu obowiązków opiekuna.   
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Rozdział IX 

Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Radę Samorządu tworzą uczniowie Samorządów klasowych. 

2. Samorząd klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej 2/3 stanu klasy. 

3. Samorządy klasowe wybierane są nie później niż do końca września każdego roku szkolnego. 

4. Zarząd Samorządu wybierany jest przez członków Rady Samorządu. 

5. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego przeprowadza komisja wyborcza, którą powołuje  
Zarząd mijającej kadencji. W przypadku braku Zarządu komisję powołuje opiekun samorządu lub 
Dyrektor Centrum. 

6. Obowiązki Komisji Wyborczej: 

a) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów do pełnienia funkcji w Zarządzie Samorządu,   

b) przygotowanie wyborów, 

c) przeprowadzenie wyborów, 

d) obliczenie głosów, 

e) sporządzenie protokołu, 

f) ogłoszenie wyników wyborów. 

 

7. Kandydat do pełnienia funkcji w Zarządzie może być zgłoszony przez członka Rady, lub sam może 
zaproponować swoją kandydaturę. 

8. Wybory do Zarządu odbywają się nie później niż do końca maja, przy czym pierwsze wybory do 
Zarządu Samorządu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 odbywają się nie 
później niż do końca maja 2018 roku.   

9. Po sporządzeniu i podpisaniu protokołu Komisja Wyborcza ulega rozwiązaniu. 
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Rozdział X 

Tryb podejmowania uchwał 

 

1. Uchwały podejmuje Rada Samorządu zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 
osób uprawnionych do głosowania. 

2. Listę uczestników zebrania Rady Samorządu ustala każdorazowo Przewodniczący lub Sekretarz 
Samorządu. 

3. Uchwały są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe protokołowanie odpowiada 
Sekretarz Samorządu, a za ich realizację Przewodniczący Samorządu. 

4. Wnioski o dokonanie zmian w regulaminie Samorządu mogą być składane do Przewodniczącego 
Samorządu lub Opiekunów Samorządu. Wnioski może złożyć każdy członek Rady Samorządu. 

5. Decyzję o dokonaniu zmian w regulaminie podejmuje się na najbliższym zebraniu Samorządu po 
dokładnym rozpatrzeniu wniosku i konsultacjach, w trybie przewidzianym do podejmowania 
uchwał. 

6. Dopuszcza się przeprowadzanie spotkań, oraz podejmowania uchwał zdalnie. 

Rozdział XI 

Dokumenty Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Regulamin Samorządu. 

2. Plan pracy Samorządu. 

3. Sprawozdania z realizacji poszczególnych zadań i akcji. 
4. Protokoły z posiedzeń Rady Samorządu. 

5. Sprawozdania z działalności Samorządu. 

 

Rozdział XII 

Przepisy końcowe 

 

1. Dyrektor Centrum ma prawo uchylić uchwałę lub inne postanowienia Rady Samorządu,  jeżeli   są 
one sprzeczne ze Statutem lub możliwościami szkoły. 

2. Spory wynikające z interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Samorząd Uczniowski wspólnie 
z Dyrektorem Centrum. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Rada Samorządu w 
porozumieniu z Dyrektorem Centrum. 

 
 
 

Regulamin opracowały: 
Barbara Sieja 

Katarzyna Wróbel 
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Regulamin został zatwierdzony uchwałą Rady Samorządu Uczniowskiego z dnia: ………………..…… 
 
 
 
 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

1. …………………………….………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………….……………………………………………………………… 
 
 
 
 

Dyrektor 
Centrum: ………………………………………………………………………………………… 

 
 

 


