
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
  w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych 

im. Profesora Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy 
 
 
 
Regulamin Samorządu Uczniowskiego został opracowany z uwzględnieniem: 

●  Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 
oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237) ogłoszono dnia 31 lipca 2020 r. obowiązuje od dnia 25 
października 1991 r. 

● Ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia  2016 r.  Art. 85 [Samorząd uczniowski]   Dz. 
U.2021.1082 tj. Akt obowiązujący  Wersja od: 1 lipca 2021 r. do: 31 sierpnia 2022 r. 

 
 

ROZDZIAŁ I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
 
1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem". 
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki. 
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez 
ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są 
jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. 

 
 

ROZDZIAŁ II 
 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego 
 

§ 2 
 
 
1. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz 
dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki,                          
w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 
 
1) prawo do zapoznawania 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. 
 
2. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować 
działania z zakresu wolontariatu. 
3. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

 
 

Zadania Samorządu Uczniowskiego 
 

§ 3 
 
 
Do głównych zadań Samorządu Uczniowskiego należy: 
 
1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów. 
2. Czynne  uczestniczenie w życiu szkoły 
3. Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości szkolnych  i pozaszkolnych. 
4. Wdrażanie uczniów do samorządności. 
5. Występowanie z inicjatywą organizowania działalności kulturalnej zgodnie                              
z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły. 
6. Współdziałanie z organami Szkoły i Radą Rodziców w zapewnieniu należytych 
warunków nauki. 
7. Integracja społeczności szkolnej, kształtowania postaw koleżeńskich. 
8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 
9. Dbałość o dobre imię szkoły. 

 
 

Tryb podejmowania Uchwał 
 

§ 4 
 
 
1. Uchwały podejmuje się zwykle większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
regulaminowego składu organu. 
2. Listę uczestników danego organu ustala sekretarz organu lub przewodniczący. 
3. Uchwały są protokołowane przez sekretarza. 
 
 

 
 



 
 

ROZDZIAŁ III 
 

Organy Samorządu Uczniowskiego 
 

§ 5 
 

 
1. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. 
2. Władzą samorządu jest zarząd w liczbie 4 uczniów w skład którego wchodzą: 
a) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – 1 osoba 
b) Członkowie Samorządu Uczniowskiego – 3 osoby 
3. Kadencja zarządu jest jednoroczna, a wybory odbywają się do 30 września na zebraniu 
wszystkich uczniów szkoły. 
4. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego koordynuje pracę rady i reprezentuje 
Samorząd Uczniowski wobec władz szkoły i na zewnątrz; przewodniczy zebraniom. 
5.Rada Samorządu Uczniowskiego obraduje na zebraniach zwoływanych przez 
Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem samorządu raz na 
semestr oraz w razie potrzeby. 
6. Pracę Samorządu Uczniowskiego nadzoruje nauczyciel – opiekun. Jest on doradcą,                    
a zarazem rzecznikiem interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady 
Pedagogicznej. 
 
 

Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego 
 

§ 6 
 
 
Rada Samorządu Uczniowskiego: 
 
1. Uchwala regulamin Samorządu Uczniowskiego, który nie może być sprzeczny ze  
Statutem Szkoły. 
2. Podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w regulaminie. 
3. Podejmuje uchwały w ramach kompetencji Samorządu Uczniowskiego. 
4. Ustala i zatwierdza plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok. 
5. Pomaga w wydawaniu gazetki szkolnej. 
6. Pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych. 
7. Występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców –                 
w ramach swoich kompetencji. 
 
 

 
 
 



 
 

§ 7 
 
 
W celu poprawienia swej działalności Rada Uczniowska może powołać sekcje do 
wykonywania określonych zadań. 
 
1. W skład sekcji wchodzą członkowie Rady Uczniowskiej. 
2. Członkowie poszczególnych sekcji mogą być odwołani przez opiekuna Samorządu 
Uczniowskiego jeżeli nie wypełniają swoich obowiązków. 
3. Prace wszystkich sekcji koordynuje Przewodniczący Rady Uczniowskiej wraz                             
z nauczycielem – opiekunem. 
 
 
 

ROZDZIAŁ IV 
 

Wybory do organów Rady Uczniowskiej 
 

§ 8 
 
 
Wybory zarządza opiekun Samorządu Uczniowskiego 
 
1. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun Samorządu Uczniowskiego. 
2. Wybory do rady, grupy, prezydium Rady Uczniowskiej oraz do komisji  i zespołów 
roboczych odbywają się w głosowaniu jawnym – do końca września każdego roku 
szkolnego. 
3. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie. 
4. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 50% i jeden głos uczestników 
prawomocnego zebrania. 
5. Przy równej ilości głosów zarządza się ponowne głosowanie. 
6. W sprawnym przeprowadzeniu zebrania wyborczego zgromadzeni muszą zwrócić się                
o pomoc do swojego opiekuna. 
7. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa przez okres jednego roku szkolnego. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ V 
 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

 
§ 9 

 
 

1. Kandydatów na opiekuna Samorządu Uczniowskiego proponuje Rada Pedagogiczna,           
a wyboru dokonuje zarząd Samorządu Uczniowskiego 
2. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego mianuje Dyrektor Szkoły. 
3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego uzyskuje statut stałego obserwatora obrad Rady 
Uczniowskiej i koordynatora jej działalności. 
4. Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok. 
 
 

ROZDZIAŁ VI 
 

Dokumenty Samorządu Uczniowskiego 

 
§ 10 

 
 

Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą: 
1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 
2. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na okres kadencji (jeden rok szkolny). 
3. Sprawozdania z działalności za I i II semestr. 
4. Protokoły zebrań Rady Uczniowskiej. 
 

 
ROZDZIAŁ VII 

 
Postanowienia końcowe 

 
§ 11 

 

 
1. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu 
negatywnie oceniani. 
2. Regulamin udostępniony jest wszystkim uczniom szkoły i rodzicom poprzez 
umieszczenie na stronie internetowej szkoły oraz do wglądu w sekretariacie. 
3. O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a dotyczących Samorządu 
Uczniowskiego decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z opiekunem i zarządem 
Samorządu Uczniowskiego. 
 
 
 
  Regulamin uchwalono na zebraniu plenarnym Samorządu szkolnego  
w dniu 30 września 2021 roku 
 
 



Załącznik do Regulaminu 
Samorządu Uczniowskiego 

w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych 
im. Profesora Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy 

 
 
 
 

INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA WYBORÓW 
DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH 
IM. PROFESORA KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W DĘBICY 

 
 
 

1. Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego zgłaszają swoją kandydaturę do 
opiekuna Samorządu Uczniowskiego w terminie wyznaczonym. 
2. Kandydatem do Samorządu Uczniowskiego może być uczeń ZPSM w Dębicy, który 
jest uczniem: 
 a) Powyżej 3 klasy PSM I stopnia w cyklu sześcioletnim ( klasy 4, 5, 6) 
 b) Powyżej 1 klasy PSM I stopnia w cyklu czteroletnim ( klasy 2, 3, 4) 
 c) PSM II stopnia w każdej klasie  ( klasy 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
3. Kandydatów do Samorządu Uczniowskiego zatwierdza Rada Pedagogiczna 
4. Termin wyborów do Samorządu Uczniowskiego wyznacza opiekun wraz z 
Dyrektorem Szkoły 
5. Uprawnionymi do głosowania są: 
a) Uczniowie PSM I stopnia w cyklu sześcioletnim od klasy 4; 
b) Uczniowie PSM I stopnia w cyklu czteroletnim od klasy 2; 
c) Uczniowie PSM II stopnia; 
6. Nauczyciele uczący w ZPSM w Dębicy. 
7. Głosowanie jest tajne. 
8. Karty do głosowania z nazwiskami kandydatów przygotowuje opiekun Samorządu 
Uczniowskiego 
9. Głosami nieważnymi są: 
a) Karty niezawierające zaznaczonego pola przy żadnym z kandydatów; 
b) Karty zawierające zaznaczone pola więcej niż przy jednym kandydacie; 
10. Liczenie głosów odbywa się komisyjnie z udziałem dyrekcji oraz opiekuna 
Samorządu Uczniowskiego   


