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 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

ZESPOŁU SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO  

im. J. J. Śniadeckich w Poznaniu 
 

 

Niniejszy Regulamin wprowadza się na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawa oświatowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) 
 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Przemysłu 

Spożywczego w Poznaniu.  

§ 2. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Zespołu.  

§ 3. Samorząd broni praw uczniowskich i czuwa nad wypełnianiem przez uczniów ich 

obowiązków.  

§ 4. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu 

oraz jego władz. 

 

Rozdział II 

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU 

 
§ 5. Organem kierującym bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego jest Rada 

Uczniowska.  

§ 6. Radę Uczniowską tworzą przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wybierani w 

demokratycznych wyborach.  

§ 7. Kadencja Rady trwa jeden rok. 

§ 8. Rada Uczniowska wybiera spośród siebie czteroosobowy Zarząd Rady Uczniowskiej w 

składzie: przewodniczący, zastępca, skarbnik i sekretarz.  

§ 9. Rada Uczniowska może wyłonić ze swego grona mniejsze zespoły (sekcje), których 

charakter, liczba członków i sposób funkcjonowania zostaną określone przez ogólne zebranie 

Rady Uczniowskiej. 
 

Rozdział III 

WYBORY DO ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 
§ 10. Każdy uczeń ZSPS jest członkiem Samorządu Uczniowskiego.  

§ 11. Wybory członków Rady Uczniowskiej i Zarządu Rady Uczniowskiej odbywają się we 

wrześniu.  

§ 12. Członków Rady Uczniowskiej wybierają uczniowie wszystkich klas podczas głosowania 

na przewodniczącego Zarządu Rady Uczniowskiej.  

§ 13. Kandydatami na członków Zarządu zostają uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę 

oddanych głosów w wyborach na przewodniczącego Zarządu Rady Uczniowskiej. 

§ 14. Kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.  



2 
 

§ 15. Komisję Wyborczą stanowią: Dyrektor i opiekunowie Samorządu.  

§ 16. W Wyborach na przewodniczącego Zarządu Rady Uczniowskiej głosowanie jest równe, 

tajne i bezpośrednie. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają jedynie uczniowie ZSPS.  

§ 17. Przewodniczącym Zarządu Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, na którego w 

wyborach oddano największą liczbę ważnych głosów. Kandydatami na kolejne funkcje w 

Zarządzie zostają uczniowie z proporcjonalnie największą liczbą oddanych ważnych głosów. 

§ 18. Za nieważny uznaje się głos: zniszczony, gdy zostaną wskazane nazwiska więcej niż 

jednego kandydata, gdy nie wskazano nazwiska żadnego z kandydatów.  

§ 19. Odwołania od wyników głosowania przyjmują opiekunowie Samorządu w ciągu trzech 

dni od ich ogłoszenia. 
 

Rozdział IV 

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ SAMORZĄD I JEGO 

ORGANY WEWNĘTRZNE 

 
§ 20. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

regulaminowego składu danego organu. 
 

Rozdział V 

RAMOWY PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I JEGO 

ORGANÓW 

 
§ 21. Zarząd Rady Uczniowskiej ma obowiązek przedstawić Radzie Roczny Plan Pracy SU do 

końca września.  

§ 22. Plan Pracy zawiera zadania, sposoby realizacji, osoby odpowiedzialne i termin 

realizacji.  

§ 23. Ustala się, że posiedzenia Rady będą się odbywały nie rzadziej niż raz w miesiącu w 

celu omówienia działalności, w razie konieczności będą zwoływane w trybie 

natychmiastowym. 
 

Rozdział VI 

DOKUMENTACJA SAMORZĄDU 

 
§ 24. Dokumentację Samorządu stanowią:  

a) Regulamin Samorządu,  

b) Plan Pracy Samorządu,  

c) sprawozdania z działalności Samorządu. 
 

Rozdział VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 25. Samorząd Uczniowski jako jedyna reprezentacja ogółu uczniów Szkoły ma prawo do 

kontaktowania się i współpracowania z Dyrektorem Szkoły, a także z wszelkimi organizacjami 

i kołami działającymi na terenie szkoły. 


