
 

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Administracyjno

 
 

I. Organizacja: 
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie 

klas samorząd klasowy.
2. Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego jest 
3. Organami Samorządu Uczniowskiego są samorządy klasowe wybierane 

każdego roku oraz Rada S
Wybory są demokratyczne.

4. Rada Samorządu informuje ogół uczniów w swojej działalności 
im sprawozdanie 

5. Zebrania odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
 

II. Cele: 
1. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów 

wspierania się. 
2. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków 

do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów.
 

III. Zadania: 
1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania 

szkolnych i innych zawartych
2. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania 

niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.
3. Inspirowanie do udziału w pracy społecznie użytecznej w środowisku 

i rodzinnym. 
4. Organizowanie pomocy 
5. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

IV. Uprawnienia: 
1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treściami, 

wymaganiami. 
2. Prawo do organizo
3. Prawo do wydawania okazjonalnych gazetek szkolnych, korzystania 

w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności.
4. Typowanie uczniów do nagród, wyróżnień, stypendiów, 

w przyznawaniu uczniom pomocy materialnej.
5. Poręczenie za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej kary.
6. Możliwość udziału przedstawicieli Samorządu w wybranych 

Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.
7. Do obowiązków władz szkoły wobec 

 udzielanie pomocy w całokształcie działalności,
 zapoznanie z planem dydaktyczno
 informowanie o aktualnych problemach wychowawczych szkoły.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego 
Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie 
klas samorząd klasowy. 
Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego jest ogólne zebranie członków.
Organami Samorządu Uczniowskiego są samorządy klasowe wybierane 
każdego roku oraz Rada Samorządu Uczniowskiego wybierane

demokratyczne. 
Rada Samorządu informuje ogół uczniów w swojej działalności 

sprawozdanie dwa razy w roku.  
Zebrania odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. 

Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów 

Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków 
aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów.

Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania 
szkolnych i innych zawartych w Statucie Szkoły. 
Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania 
niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły. 
Inspirowanie do udziału w pracy społecznie użytecznej w środowisku 

Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności edukacyjne.
Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treściami, 

Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej.
Prawo do wydawania okazjonalnych gazetek szkolnych, korzystania 

celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności. 
Typowanie uczniów do nagród, wyróżnień, stypendiów, 

przyznawaniu uczniom pomocy materialnej. 
Poręczenie za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej kary. 
Możliwość udziału przedstawicieli Samorządu w wybranych 

Pedagogicznej oraz Rady Rodziców. 
Do obowiązków władz szkoły wobec samorządu należy: 

udzielanie pomocy w całokształcie działalności, 
zapoznanie z planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły,
informowanie o aktualnych problemach wychowawczych szkoły.

Ekonomicznych w Gdyni 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych 

ogólne zebranie członków. 
Organami Samorządu Uczniowskiego są samorządy klasowe wybierane we wrześniu 

amorządu Uczniowskiego wybierane corocznie. 

Rada Samorządu informuje ogół uczniów w swojej działalności i składa 

Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego 

Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków 
aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów. 

Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków 

Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania 

Inspirowanie do udziału w pracy społecznie użytecznej w środowisku rówieśniczym 

koleżeńskiej uczniom mającym trudności edukacyjne. 
Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

Prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treściami, celami i stawianymi 

wania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej. 
Prawo do wydawania okazjonalnych gazetek szkolnych, korzystania z radiowęzła 

Typowanie uczniów do nagród, wyróżnień, stypendiów, współdecydowanie 

Możliwość udziału przedstawicieli Samorządu w wybranych posiedzeniach 

wychowawczym szkoły, 
informowanie o aktualnych problemach wychowawczych szkoły.  


