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                 Regulamin Samorządu Uczniowskiego  

               Zespołu Szkól Specjalnych Nr 2 w Łodzi 
 
Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016r. art.85 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 
1. W Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Organy Samorządu wybierane są według procedur , których zasady określa ordynacja wyborcza stanowiąca integralną część 

regulaminu. 

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

5. Opiekunowie Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej mają prawo veta w każdej podejmowanej przez Samorząd i jego 

organy decyzji jeżeli: 

 są sprzeczne z obowiązującym w szkole prawem (Statutem Szkoły) ; 

 są niezgodne z przyjętymi normami społecznymi; 

 nie służą dobru uczniów; 

 są przeciwne prawom ucznia. 

 

 

II. CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 
 

1. Samorząd jest przedstawicielem  społeczności uczniowskiej . Ma prawo do przedstawiania organom szkoły opinii we 

wszystkich sprawach dotyczących uczniów. 

2. Samorząd współpracuje z nauczycielami w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników szkoły w nauczaniu i wychowaniu. 

3. Samorząd broni praw uczniów oraz czuwa nad realizacją ich obowiązków. 

4. Samorząd uczestniczy w życiu szkoły poprzez : 

– propagowanie postaw prospołecznych; 

– organizowanie działalności pozalekcyjnych uczniów; 

– organizowanie dyskotek śródlekcyjnych; 

– organizowanie uroczystości  okolicznościowych, apeli porządkowych,  akcji charytatywnych , rajdów pieszych, 

przedsięwzięć o charakterze wolontaryjnym; 

– inicjowanie i organizowanie prac na rzecz szkoły i środowiska lokalnego; 

– organizowanie czasu wolnego uczniów – dyskoteki ,apele okolicznościowe z przesłaniem,  

5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.  

6. Samorząd Uczniowski realizuje swoje cele i zadania przez swoje organy. 

 

 

 

III . ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 
 

1. Organem Samorządu jest: 

 Rada Samorządu Uczniowskiego, tj. przewodniczący oraz  1 przedstawiciel z każdej klasy. 

       1.1. Do kompetencji  Rady Samorządu Uczniowskiego należy : 

-przyjmowanie ustaleń z kolejnych zebrań Samorządu Uczniowskiego; 

-omawianie zrealizowanych przedsięwzięć; 

-ustalanie kolejnych przedsięwzięć. 

 

1.2.  Zebranie uczniów zwoływane jest na wniosek : 

 Przewodniczącego Samorządu  Uczniowskiego; 

 Opiekunów Samorządu Uczniowskiego; 

 Dyrektora szkoły 

 

2.   Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. 

2.1.    Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wybierany jest na pierwszym zebraniu Samorządu Uczniowskiego. 

2.2.    Do zadań Przewodniczącego Samorządu  należy: 

 Reprezentowanie Samorządu wobec organów szkoły; 

 Czuwanie nad całokształtem pracy Samorządu i jego organów; 

 Organizowanie współpracy Samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w szkole; 

 Zwoływanie i przewodniczenie zebraniom  uczniów; 

  Kierowanie pracami Samorządu , organizowanie jej pracy, zwoływanie zebrania nie rzadziej niż raz w miesiącu; 
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  Reprezentowanie interesów uczniów w Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i u dyrektora szkoły. 

 

  

 

 

IV. ZASADY DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 

 
1. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok szkolny. 

2. Uchwały , opinie i wnioski podejmowane są zwykle większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej 

członków. Uchwały nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły. 

3. Samorząd Uczniowski obraduje na zebraniach  zwoływanych w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

4. Zebrania są dokumentowane w formie krótkich notatek archiwizowanych  w postaci elektronicznej . W posiedzeniach 

organów Samorządu mogą uczestniczyć  z głosem doradczym zaproszeni goście . 

 

 

V. OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKEIGO I JEGO ZADANIA: 
 

1. Opiekunem/Opiekunami  Samorządu jest/są  nauczyciel/nauczyciele wybrany/wybrani przez Radę Pedagogiczną .  

2. Opiekun/Opiekunowie czuwa/czuwają nad całokształtem prac Samorządu ,inicjuje/ inicjują i wspomaga/wspomagają 

postawy prospołeczne wśród uczniów. 

3. Opiekun/Opiekunowie pośredniczy/pośredniczą w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach. 

4. Opiekun/Opiekunowie jest/są ogniwem łączącym uczniów i ich przedstawicieli z Radą Pedagogiczną i Rada 

Rodziców. 

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 
 

1. Samorząd ma prawo  do : 

 Realizowania własnych pomysłów z korzyścią dla szkoły; 

 Współdziałania w organizowaniu imprez i przedsięwzięć;  

 Uzyskiwania informacji o bieżącej działalności szkoły; 

2. Samorząd ma obowiązek : 

 współdziałania z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki 

i pracy. 

 

 

VII. PRZEPISY KOŃCOWE: 
 

1. Samorząd Uczniowski ma obowiązek dokumentować swoją działalność w formie elektronicznej. 

1.1 Sporządza sprawozdania z semestralnej działalności. 

1.2 Sporządza plany pracy na rok szkolny. 

2. Sprawy wymagające współdziałania innych organów szkoły z Samorządem powinny być rozpatrywane przy udziale 

stron zainteresowanych. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 
ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 
§ 1 

1.1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim SP i Gimnazjum, uczniowie z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  umiarkowanym i znacznym klas edukacyjno- terapeutycznych SP i Gimnazjum oraz 

SPP. 

 

§ 2 

2.1. Kandydatury 1-3 uczniów z poszczególnych klas zgłaszają wychowawcy do Opiekuna/Opiekunów Samorządu Uczniowskiego do 

15 września każdego roku szkolnego. 

 

§ 3 

3.1. Ogłoszenie listy kandydatów do Samorządu Uczniowskiego ma miejsce na pierwszym apelu porządkowym w danym roku 

szkolnym, nie później niż do końca września danego roku szkolnego.  

 

§ 4 
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4.1. Datę ślubowania członków Samorządu Uczniowskiego wybiera  Opiekun/Opiekunowie Samorządu w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły. 

4.2.  Rada Samorządu Uczniowskiego jest wybierana na pierwszym zebraniu. 

 

 

 

Aktualizacja zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2                     

w Łodzi została przygotowana przez opiekunów Samorządu panią Kamilę Gośkę Walasek i pana Piotra Walaska. 

  

Regulamin Samorządu Uczniowskiego został przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia 28.11.2017r. 

 

 

  Opiekuna Samorządu Uczniowskiego: pani Kamila Gośka Walasek i pana Piotra Walaska 

  


