
 

 Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Budowlanych i 

Kształcenia Ustawicznego w Słupsku  
I. Postanowienia ogólne  
1. Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku działa w 

oparciu o:  

– przepisy Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2017r. poz.59 i 949) z 

późniejszymi zmianami  

– Statut Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku  

2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego stanowi zbiór praw i obowiązków każdego ucznia.  

3. Samorząd Uczniowski działa na rzecz rozwiązywania wszystkich problemów uczniów i reprezentuje ich 

interesy.  

 

 

 

 

II. Członkowie Samorządu  
1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia  w 

Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku.  

2. Uczniom przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Zarządu Samorządu.  

3. Reprezentantami Samorządu Uczniowskiego są wybierani w demokratycznych wyborach 

przedstawiciele klas.  

4. Zasady przeprowadzania wyborów określa regulamin wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.  

5. Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z:  

 

– Przewodniczącego  

– Wiceprzewodniczącego  

– Sekretarza  

6. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.  

7. Uchwały Samorządu Uczniowskiego podejmowane są większością głosów przy obecności przynajmniej 

połowy przedstawicieli klas.  

8. Ustępujący Zarząd pełni swoje obowiązki do chwili ukonstytuowania się nowego Zarządu Samorządu 

Uczniowskiego.  

 

 

 

 

 

III. Prawa i obowiązki uczniów  
1. Każdy uczeń ma prawo do poszanowania godności osobistej, dyskrecji w sprawach osobistych, 

rodzinnych, uczuć i przekonań religijnych.  

2. Uczniom przysługuje prawo:  

 a) Udzielania poparcia w wyborach do Zarządu Samorządu  

 b) Korzystania z pomocy Samorządu na zasadach określonych regulaminem Samorządu i 

uchwałami Zarządu Samorządu  

 c) Dostępu do pełnych i wszechstronnych informacji na temat pracy Samorządu Uczniowskiego  

 



3. Samorząd Uczniowski przedstawia dyrektorowi ZSBiKU i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach ZSBiKU, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, 

takich jak:  

 a) Prawo do zapoznawania się z programami nauczania, ich treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami;  

 b) Prawo do jawnej i umotywowanej ocen postępów w nauce;  

 c) Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania właściwych zainteresowań;  

 d) Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej, zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem ZSBiKU;  

 e) Prawo zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz udzielania 

poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej kary;  

 f) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego, którego 

zatwierdza Rada Pedagogiczna ZSBiKU  

 

 

 

 

 

4. Każdy uczeń ma obowiązek:  

 a) Systematycznie uczęszczać na zajęcia  

 b) Godnie reprezentować szkołę  

 c) Znać, szanować i wzbogacać tradycje szkoły  

 d) Zachowywać wysoką kulturę postępowania we wszystkich sytuacjach  

 e) Tworzyć dobrą atmosferę w życiu szkolnym  

 f) Dbać o dobro, honor i godność innych ludzi  

 g) Chronić środowisko naturalne  

 

 



IV. Postanowienia końcowe  
1. Regulamin działalności Samorządu uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu  

równym, tajnym i powszechnym, zwykłą większością głosów.  

2. Regulamin jest udostępniany wszystkim uczniom ZSBiKU.  

3. Wnioski dotyczące poprawek i zmian w regulaminie może zgłaszać grupa przynajmniej 5 uczniów, 

przewodniczący oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego.  

4. Zmiany w regulaminie uchwalane są na zebraniach Samorządu zwykłą większością  

głosów w obecności przynajmniej połowy członków.  

5. Regulamin wchodzi w życie po opublikowaniu.  

 


