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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

TECHNIKUM EKONOMICZNO-HOTELARSKIEGO NR 4 W KRAKOWIE 

 

 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Technikum Ekonomiczno-Hotelarskiego nr 

4 w Krakowie. 

§ 2 

Samorząd Uczniowski, działający w Technikum Ekonomiczno-Hotelarskim nr 4 w Krakowie, 

zwany dalej SU, działa na podstawie ustawy Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), Statutu Technikum Ekonomiczno-Hotelarskiego nr 4 w 

Krakowie oraz niniejszego Regulaminu. 

§ 3 

SU jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. 

 

II. CELE DZIAŁALNOŚCI I PRAWA SU 

§ 4 

Do głównych celów działalności SU należą: 

1. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności  

2. przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców 

wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły, 

3. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów 

i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra, 

4.  promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 

5. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej, naukowej w szkole, 

6. reprezentowanie działalności SU przed Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców i organizacjami zewnętrznymi 

 

§ 5 
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Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak: 

1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami;  

2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w 

porozumieniu z dyrektorem 

6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.  

 

III. OPIEKUNOWIE SU 

 

§ 6 

Opiekę i nadzór nad pracą SU sprawuje dwóch Opiekunów SU. 

§ 7 

Dyrektor Szkoły spośród wszystkich nauczycieli pracujących w Technikum Ekonomiczno-

Hotelarskim nr 4 w Krakowie proponuje kandydatów na dwóch Opiekunów SU za zgodą tych 

nauczycieli do zaopiniowania Radzie Samorządów Klasowych, która również może zgłosić 

własnych kandydatów także za ich zgodą. 

§ 8 

Opiekunowie SU wspomagają jego działalność poprzez: 

1. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 

2. inspirowanie uczniów do działania 

3. pośredniczenie w relacjach SU z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną oraz Radą 

Rodziców. 

4. nadzorowanie działań SU 

 

§ 9 

Opiekunowie SU przedstawiają Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej 

sprawozdanie semestralne i roczne z działalności SU 
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IV. ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA. 

 

§ 10 

Do wybieralnych organów SU należą: 

1. Rada Samorządów Klasowych. 

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 

3. Ich kadencja trwa jeden rok.  

§ 11 

1. Rada Samorządów Klasowych składa się z przedstawicieli wszystkich klas w szkole 

2. Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego 

Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady Samorządów 

Klasowych przynajmniej raz na semestr. 

 

§ 12 

Rada Samorządów Klasowych: 

1. współpracuje z Zarządem SU i Opiekunem SU 

2. kontroluje zgodność działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem 

Szkoły 

3. rozpatruje i opiniuje semestralne i roczne sprawozdanie Przewodniczącego SU z 

działalności SU i inne sprawy wniesione przez członków Zarządu SU pod obrady 

4. realizuje cele SU 

5. inspiruje i zachęca uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej, naukowej w szkole 

6. dba o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, 

7. włącza uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU 

8. zgłasza propozycje działań dla Zarządu SU 

§ 13 

1. Zarząd SU składa się z: 

 

1. Przewodniczącego SU, 

2. Wiceprzewodniczącego SU, 

3. Skarbnika, 

4. 3 stałych członków Zarządu, stanowiących kierownictwo wybranych przez siebie 

sekcji (Sekcja ds. organizacyjnych, ds. promocji, ds. gazetki szkolnej) 

 

2. Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na 

żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz 

w miesiącu. 
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§ 14 

Zarząd SU: 

1. koordynuje, inicjuje i organizuje działania uczniowskie, 

2. opracowuje we współpracy z Opiekunami Samorządu roczny plan działania SU, 

3. przedstawia Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wnioski, 

opinie oraz sugestie członków SU, 

4. prowadzi gablotę z informacjami o działalności SU 

5. gromadzi i archiwizuje dokumentację SU pod nadzorem Opiekunów SU. 

 

§ 15 

Członkowie Zarządu SU: 

1. uczestniczą w pracach Zarządu SU i realizują cele SU, 

2. stosują się w swojej działalności do wytycznych Dyrektora Szkoły, 

3. uwzględniają w swojej działalności potrzeby uczniów, 

4. troszczą się o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, 

5. włączają uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU. 

§ 16 

Przewodniczący SU: 

1. kieruje pracą Zarządu SU 

2. reprezentuje SU wobec Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz 

organizacji zewnętrznych 

3. przedstawia Radzie Samorządów Klasowych plan pracy Zarządu SU oraz 

sprawozdanie końcowe z działalności SU, 

4. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych 

§ 17 

Skarbnik Zarządu w czerwcu przestawia w formie pisemnej sprawozdanie finansowe 

Zarządowi SU oraz Radzie Samorządów Klasowych natomiast jeśli zaistnieje taka potrzeba 

za pośrednictwem Opiekunów SU również Dyrektorowi Szkoły 

§ 18 

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych 

członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu. 

§ 19 

1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków. 

2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez 

dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły. 
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V. ORDYNACJA WYBORCZA 

§ 20 

Organy wybieralne SU stanowią:  

1. Rada SU  

2. Zarząd SU 

§ 21 

Wybory do organów SU są równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone 

w głosowaniu tajnym. 

§ 22 

Wybory do organów SU odbywają się raz w roku szkolnym we wrześniu. 

§ 23 

Prawo do głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie 

i uczennice szkoły. 

§ 24 

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na: 

1. stałego członka Rady Samorządów Klasowych – posiada każdy uczeń i uczennica 

szkoły  

2. członka Zarządu uczniowie klas 2 i 3 wchodzący w skład Rady Samorządów 

Klasowych 

§ 25 

1. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Uczniowska Komisja 

Wyborcza. 

2. Uczniowska Komisja Wyborcza składa się z min. 3 uczniów szkoły, którzy w danym 

roku szkolnym nie są kandydatami do Rady Samorządów Klasowych.  

3. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej powinni pochodzić z różnych klas. 

4. Skład Uczniowskiej Komisji Wyborczej ogłasza – w porozumieniu z opiekunami 

Samorządu Uczniowskiego Zarząd SU. 

5. Ogłoszenie składu Uczniowskiej Komisji Wyborczej i rozpoczęcie przez nią prac 

powinno nastąpić min. 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem wyborów. 

  

§ 26 

Uczniowska Komisja Wyborcza działa w porozumieniu i ze wsparciem oraz pod nadzorem 

Opiekunów SU. 
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§ 27 

Do zadań Uczniowskiej Komisji Wyborczej należy: 

1. ogłoszenie terminu wyborów i zasad zgłaszania kandydatur – min. 2 tygodnie przed 

terminem wyborów 

2.  poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcanie do udziału w 

wyborach, 

3. czuwanie nad przebiegiem wyborów 

4. przygotowanie wzoru protokołu z wyborów   

5. ogłoszenie wyników, 

6. przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów.  

§ 28 

Zasady wyboru członka Rady Samorządów Klasowych są następujące: 

1. Każda klasa w głosowaniu powszechnym, równym, bezpośrednim, większościowym, 

tajnym wybiera swojego kandydata do Rady Samorządów Klasowych. 

2. Przewodniczący klasy musi przedstawić Uczniowskiej Komisji Wyborczej protokół 

wyboru oraz rekomendację wychowawcy klasy dla kandydata 

3. Uczniowska Komisja Wyborcza weryfikuje dokumentację i potwierdza wybór 

4. Po wskazanym przez Uczniowską Komisję Wyborczą terminie składania protokołów z 

wyborów i rekomendacji wychowawców Uczniowska Komisja Wyborcza publikuje 

ostateczną listę członków Rady Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 29 

Mandat członka Rady Samorządów Klasowych wygasa w wypadku: 

1. rezygnacji, 

2. końca kadencji, 

3. ukończenia nauki w szkole. 

4. kiedy zostanie ukarany dyscyplinarnie 

§ 30 

Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji w miejsce stałych członków Rady 

Samorządów Klasowych zostają przeprowadzone uzupełniające wybory, 

 

§ 31 

Zasady wyboru członka Zarządu SU są następujące: 
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1. Członkowie Rady Samorządów Klasowych na pierwszym zebraniu inauguracyjnym 

wybierają spośród przedstawicieli klas 2 i 3 w głosowaniu powszechnym, równym, 

bezpośrednim, większościowym, tajnym członków Zarządu tj.: 

a) Przewodniczącego 

b) Wiceprzewodniczącego 

c) Skarbnika 

5. 3 opiekunów sekcji (Sekcja ds. organizacyjnych, ds. promocji, ds. gazetki szkolnej) 

2. Kandydatów na poszczególne stanowiska może zgłosić każdy członek Rady Samorządów 

Klasowych 

§ 32 

W przypadku kiedy Przewodniczący Zarządu SU  z przyczyn od siebie nie zależnych nie 

może pełnić swojej funkcji – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni 

Wiceprzewodniczący  

 

VI. RZECZNIK PRAW UCZNIA 

§ 33 

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia pełni jeden z nauczycieli wybierany spośród wszystkich 

nauczycieli pracujących w Technikum Ekonomiczno-Hotelarskim nr 4 w Krakowie na roczną 

kadencję. Funkcję tę można pełnić wielokrotnie. 

§ 34 

Rzecznik Praw Ucznia: 

1. Przeciwdziała łamaniu prawa ucznia określonych w Statucie Szkoły  

2. Podejmuje  działania  na  rzecz  zapewnienia  uczniom  warunków  do  pełnego  i  

harmonijnego rozwoju oraz poszanowania ich godności  

3. Reprezentuje interesy uczniów przed Radą Pedagogiczną oraz Dyrektorem Szkoły  

4. Informuje uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia  

5. Podejmuje działania mediacyjne w sytuacjach konfliktowych zaistniałych między 

pracownikami szkoły a uczniem. 

6. Rozwiązuje sprawy sporne.  

7. Proponuje  nowe  przepisy dotyczące uczniów  oraz inicjuje działania, których celem 

jest ochrona praw ucznia.  

8. Na posiedzeniach  Rady  Pedagogicznej  przedstawia problemy z przestrzeganiem praw 

ucznia występujące w szkole 

§ 35 

Tryb wyboru Rzecznika Praw Ucznia 
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1. Wybór rzecznika inicjuje SU 

2. Każda klasa za pośrednictwem swojego przedstawiciela w Radzie Samorządów 

Klasowych zgłasza Zarządowi SU kandydata na Rzecznika Praw Ucznia 

3. Przewodniczący SU za pośrednictwem Opiekunów SU zwraca się do wskazanych 

przez klasy nauczycieli z zapytaniem, czy wyrażają zgodę na kandydowanie 

4. Rada Samorządów Klasowych po przedstawieniu wszystkich kandydatów w 

głosowaniu tajnym, równym, bezpośrednim i większościowym wybiera spośród nich 

Rzecznik Praw Ucznia 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

§ 35 

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów 

Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, Dyrektora Szkoły 

lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych. 

2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej 

podjęcia. 

3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Samorząd Uczniowski w dn. ………… i 

wchodzi w życie z dn. ……………  


