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I. Struktura organizacyjna 

1. Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Samorząd Słuchaczy jest społecznym organem działającym na terenie Szkoły i 
reprezentującym ogół uczniów tej szkoły. 

3. Poniższy regulamin określa jedynie ogólne zasady i formy działania Samorządu Słuchaczy 
na terenie szkoły, pozostawiając dużą swobodę i autonomię dla wniosków i pomysłów 
uczniów. Jednocześnie jest on podstawowym dokumentem, regulującym wszystkie aspekty 
działania Samorządu Słuchaczy. 

4. Samorząd Słuchaczy reprezentuje interesy społeczności uczniowskiej oraz pośredniczy 
między nią a Dyrektorem Szkoły , Radą Pedagogiczną i Radą Programową .  

5. Samorząd Słuchaczy może przedstawiać Radzie Pedagogicznej , Radzie Programowej oraz 
Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności 
dotyczących praw i obowiązków uczniów/słuchaczy zawartych w Statucie i Regulaminie 
Ucznia. 

II. Zadania 

1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły; 

2. Dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji; 

3. Kształtowanie przyjaznej atmosfery szkoły opartej na wzajemnym poszanowaniu godności 
osobistej, tolerancji i szacunku; 

4. Integracja uczniów i słuchaczy szkoły, kształtowanie umiejętności zespołowego działania; 

5. Współdziałanie z innymi organami szkoły; 

6. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów, w porozumieniu z 
Dyrektorem Szkoły , Radą Pedagogiczną i Radą Programową . 



 

 

7. Współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, sportowych, kulturalnych i 
krajoznawczych uczniów; 

8. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom, napotykającym na trudności w szkole; 

9. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami a 
nauczycielami, a w przypadku ich pojawienia się podejmowanie prób mediacji; 

 

III. Prawa  

1. Prawo do brania udziału we wszystkich działaniach podejmowanych w szkole oraz do 
przedstawiania swojej opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących 
praw i obowiązków uczniów. Prawa i obowiązki uczniów są określone w Statuach 
poszczególnych Szkół . 

2. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań, 

3. Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

4. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 
Dyrektorem Szkoły, 

5. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Słuchaczy. 

IV. Kompetencje 

1. Podejmowanie uchwał w ramach kompetencji Samorządu Słuchaczy; 

2. Uchwalanie regulamin Samorządu Słuchaczy oraz podejmuje uchwał w sprawie 
dokonywania zmian w regulaminie; 

3. Ustalanie i zatwierdza planu pracy Samorządu Słuchaczy na dany rok szkolny; 

4. Opiniowanie decyzji, odnośne kar wymierzonych uczniom; 

5. Opiniowanie wyboru Opiekuna Samorządu Słuchaczy; 

6. Kierowanie pracą Samorządu Słuchaczy( zwołuje i przygotowuje ogólne zebrania szkolne); 

7. Czuwanie nad terminową realizacją planu pracy, 

8. Pomaga w przygotowaniu uroczystości i imprez szkolnych; 

9. Rozwiązywanie spraw spornych, dotyczących uczniów; 



 

 

10. Współpraca, w ramach posiadanych kompetencji, z Dyrektorem Szkoły, Radą 
Pedagogiczną , Radą Programową oraz z zespołem wychowawczym przy redagowaniu planu 
wychowawczego dla szkoły; 

V. Organizacja pracy      

1. Samorząd realizuje zadania zawarte w rocznym planie pracy. 

2. Plan pracy Samorządu Słuchaczy na dany rok szkolny opracowuje Rada Uczniowska w 
porozumieniu z opiekunem Samorządu Słuchaczy . 

3. Plan pracy Samorządu powinien być spójny z: 

a)  wizją i misją szkoły, 

b) programem rozwoju szkoły, 

c) programem Wychowawczo-profilaktycznym Szkoły, 

d) kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych. 

4. Plan pracy Samorządu Słuchaczy zatwierdza Dyrektor Szkoły. 

5. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Samorządu przedstawia Przewodniczący Samorządu 
na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej i Rady Programowej kończącym dany rok 
szkolny oraz wręcza Dyrektorowi C.K.U. .  

 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 07.09 1991 r o systemie oświaty ( tekst jednolity : DzU z roku 1996 , nr 67 , poz 
. 329 ) 

 

 

 


