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ROZDZIAŁ I 

NAZWA, SIEDZIBA, PODSTAWA PRAWNA 

 

§ 1 

 

1. Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, działa w Medycznej Szkole Policealnej 

Województwa Śląskiego im. prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu z siedzibą przy 

ul.3 Maja 63. 

2. Samorząd działa na podstawie art. 55 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa-

ty z późniejszymi zmianami. 

3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wybrani nauczyciele. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 2 

 

1. Organami Samorządu są: 

1) Samorząd Klasowy, 

2) Rada Samorządu Uczniowskiego zwana dalej Radą Uczniowską, 

3) Komisja Rewizyjna Samorządu Uczniowskiego zwana dalej Komisją Rewizyjną. 

2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

 

§ 3 

 

SAMORZĄD KLASOWY 

 

1. Reprezentantami oddziałów zwanych dalej klasami są Samorządy Klasowe składające się 

z przewodniczącego i dwóch zastępców przewodniczącego. 

2. Wybór Samorządów Klasowych odbywa się do 15 września każdego roku szkolnego. 

 

§ 4 

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

1. Rada Uczniowska składa się z 5-7 członków: 

 przewodniczącego, 

 dwóch zastępców przewodniczącego, 

 skarbnika, 

 sekretarza 

 1-3członków. 
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§ 5 

KOMISJA REWIZYJNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków: przewodniczącego i 1 lub 2 zastępców 

przewodniczącego, którą stanowią wybrani przez samorząd nauczyciele. 

 

§ 6 

 

Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok – od 1 października do 30 września roku następne-

go. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

OBOWIĄZKI I PRAWA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 7 

 

Samorząd Uczniowski będąc organem szkoły ma obowiązek organizowania życia kulturalne-

go uczniów oraz uczestniczenia we wszystkich działaniach podejmowanych na terenie szkoły, 

dotyczących uczniów i funkcjonowania szkoły. 

1. Reprezentantem Samorządu jest Rada Uczniowska. 

2. Pracą Samorządu kieruje przewodniczący Rady Uczniowskiej, a nadzoruje opiekun samo-

rządu. 

3. Rada Uczniowska: 

 współpracuje z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną uczestnicząc w niektórych jej po-

siedzeniach, opiekunem samorządu reprezentując potrzeby i problemy uczniów, 

 stara się angażować wszystkich uczniów do pracy na rzecz Samorządu, do jak najszer-

szego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w Statucie 

Medycznej Szkoły Policealnej, 

 deleguje swoich przedstawicieli do pracy w innych ogniwach szkoły, w których jest 

przewidziany udział uczniów, 

 składa roczny plan pracy Samorządu, czuwa nad jego realizacją oraz zdaje semestral-

ne sprawozdania z jego działalności na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 

 opracowuje ankiety w sprawach ważnych dla uczniów i szkoły, 

 podejmuje uchwały o zmianie regulaminu Samorządu, 

 godnie reprezentuje szkołę wewnątrz i na zewnątrz, 

4. Samorządy Klasowe: 

1) wyrażają opinię ogółu uczniów, 

2) przedstawiają propozycje do planu pracy Samorządu oraz sprawozdanie z działalności 

swoim klasom. 

5. Do obowiązków wszystkich członków Samorządu należy: 

 rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystyczno-

krajoznawczych, 

 tworzenie poprzez swoją działalność postaw pozytywnych wśród uczniów, a zwłasz-

cza tolerancji i kultury zachowania, 

 angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 

 dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji, 

 uczestniczenie w rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwa w stosunkach 

z nauczycielami w realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych, 
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 rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania i wzajemnego wspiera-

nia się, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i za innych, 

 organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów napotykających trudności w nauce. 

§ 8 

 

Rada Uczniowska może przedstawić Radzie Pedagogicznej i dyrekcji szkoły wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami edukacyjnymi, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce, 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych propor-

cji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych za-

interesowań, 

4) prawo do redagowania i rozwijania gazetki szkolnej, 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

dyrekcją szkoły, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu i akceptację wyboru 

opiekuna samorządu przez Radę Pedagogiczną. 

7) prawo zgłaszania kandydatur nauczycieli do Komisji Rewizyjnej  
 

ROZDZIAŁ IV 

ORDYNACJA WYBORCZA DO ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 9 

 

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Samorządu jest Samorząd Klasowy. 

2. Klasa wybiera spośród siebie trzech reprezentantów, drogą głosowania (za zgodą typowa-

nego) do uczestnictwa w pracach Samorządu Klasowego. 

3. Rada Uczniowska jest wybierana spośród Samorządów Klasowych drogą głosowania. 

Przewodniczącym Rady zostaje osoba, która otrzymała największą ilość głosów. 

4. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez przedstawicieli Samorządów Klasowych, a w jej 

skład wchodzą nauczyciele, którzy otrzymają największą ilość głosów. 

5. Głosowanie odbywa się w wyznaczonym dniu w obecności opiekuna Samorządu. 

6. Wybory odbywają się do końca września każdego roku w głosowaniu jawnym i bezpo-

średnim. 

 

§ 10 

 

1. W przypadku rezygnacji któregoś z członków Rady Uczniowskiej funkcję przejmują Ci, 

którzy w kolejności zdobyli największą ilość głosów. 

2. W szczególnych przypadkach na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej lub spo-

łeczności uczniowskiej Rada Uczniowska lub któryś z jej członków mogą zostać odwoła-

ni. Szczególne przypadki dotyczą: 

 łamania postanowień Statutu Szkoły, 

 łamania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego. 
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ROZDZIAŁ V 

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 11 

 

Opiekun Samorządu nie jest członkiem Samorządu lecz Rady Pedagogicznej. 

§ 12 

 

Rolę opiekuna Samorządu pełni nauczyciel wybrany przez Radę Uczniowską lub Radę Peda-

gogiczną po akceptacji Rady Uczniowskiej. 

 

§ 13 

 

Zadaniami opiekuna są: 

 nadzorowanie pracy Samorządu, 

 pośredniczenie między uczniami a nauczycielami, 

 doradzanie i wspomaganie inicjatywy uczniowskiej. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§14 

 

Samorząd Uczniowski może gromadzić środki finansowe, na osobnym koncie bankowym, 

pochodzące z: 

 dobrowolnych wpłat uczniów Medycznej Szkoły Policealnej, 

 prowizji, 

 darowizn, 

 akcji charytatywnych, 

 kiermaszów, 

 zaliczek na wycieczki uczniowskie i innych dobrowolnych składek. 

 

§15 

 

1. Przeznaczenie środków finansowych Samorządu Uczniowskiego: 

 finansowanie działalności i wyposażenia klubu uczniowskiego, 

 dofinansowanie wycieczek dydaktycznych i turystycznych, 

 zakup nagród dla najlepszych uczniów, laureatów konkursów i zwycięzców zawodów 

sportowych, 

 zakup sprzętu sportowego, 

 zakup artykułów papierniczych dla klubu uczniowskiego, 

 zakup artykułów na uroczystości i imprezy szkolne, 

 dofinansowanie zakupu podręczników, książek do biblioteki szkolnej niezbędnych do 

procesu dydaktycznego w przypadku braku środków finansowych szkoły, 

 dofinansowanie do zakupu materiałów dekoracyjnych i innych niezbędnych środków, 

materiałów do funkcjonowania szkoły, 

 dofinansowanie do zakupu niezbędnych środków czystości, 

 lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych, 



Regulamin Samorządu Uczniowskiego Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Zabrzu 

 

Strona 6 

 

 udzielanie zapomóg dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (tyl-

ko szczególne wypadki losowe, tj. śmierć obojga opiekunów, jedynego żywiciela ro-

dziny). 

2. Ze środków finansowych gromadzonych przez Samorząd Uczniowski mogą korzystać 

uczniowie, którzy dokonali wpłat na rzecz Samorządu Uczniowskiego. 

3. Uczniowie, którzy nie dokonali wpłaty na rzecz Samorządu Uczniowskiego z powodu 

udokumentowanej lub potwierdzonej trudnej sytuacji materialnej, mogą korzystać ze 

środków finansowych gromadzonych przez Samorząd Uczniowski. 

 

§16 

 

1. Przyjmowaniem wpłat, bieżącą kontrolą formalną wpływów i wydatków zajmuje się oso-

ba wyznaczona przez Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej zwana dalej Szafarzem. 

2. Decyzję o przeznaczeniu funduszy Samorządu podejmuje na swoich zebraniach Rada 

Uczniowska. 

3. Wydatki opiniuje Opiekun Samorządu i zatwierdza Dyrektor Szkoły. 

4. Dokumenty księgowe podpisuje co najmniej Przewodniczący Rady Uczniowskiej lub jego 

zastępca, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca, Opiekun Samorządu i 

Dyrektor Szkoły. 

5. Wydatkowanie środków Samorządu odbywa się na podstawie preliminarza wydatków 

samorządu na dany rok szkolny, zatwierdzony każdorazowo przez Radę Uczniowską i za-

opiniowany przez Opiekuna Samorządu i Dyrektora Szkoły. 

6. W celu przechowywania środków finansowych Rada Uczniowska zakłada w banku ra-

chunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. 

7. Komisja Rewizyjna dokonuje rozliczenia środków finansowych na podstawie prelimina-

rza przed Radą Uczniowską i Radą Pedagogiczną przynajmniej raz w roku, co najmniej 

tydzień przed zakończeniem roku szkolnego. 

8. Raz w roku szkolnym, po zakończeniu pierwszego semestru, Szafarz sporządza zestawie-

nie wydatków i dochodów Samorządu w roku szkolnym, który przekazuje Komisji Rewi-

zyjnej oraz Radzie Uczniowskiej. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§17 

 

1. Do głównych dokumentów Samorządu należą: 

 Regulamin Samorządu Uczniowskiego Medycznej Szkoły Policealnej (dostępny w 

wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły), 

 roczny plan pracy Samorządu Uczniowskiego, 

 protokoły, załączniki do protokołów spotkań i sesji organów Samorządu Uczniow-

skiego, 

 protokoły Komisji Rewizyjnej. 

2. Dokumenty Samorządu przechowywane są w szkole na serwerze w formie elektronicznej 

i u opiekuna Samorządu w formie papierowej. 
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ROZDZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§18 

 

1. Regulamin uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i po-

wszechnym. 

2. Dokonywanie zmian lub uzupełnień w Regulaminie Samorządu odbywa się w trybie wła-

ściwym dla jego ustalania na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Sa-

morządu. 

3. Dodatkowym załącznikiem do Regulaminu na każdy rok szkolny jest skład Rady 

Uczniów i Komisji Rewizyjnej. 

 

Regulamin zatwierdzono na zebraniu Samorządu Uczniowskiego dnia 26.09.2012 r. 


