
 

REGULAMIN 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO CKZIU 

 

 

§ 1 

Samorząd Uczniowski CKZiU tworzą wszyscy uczniowie szkół wchodzących w skład 

CKZiU, czyli Technikum nr 1, Technikum nr 3 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4, 

Technikum nr 7 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 9. Samorząd Uczniowski CKZiU 

wybierają spośród siebie Samorządy Uczniowskie szkół wchodzących w skład CKZiU. 

 

§ 2 

Samorząd Uczniowski CKZiU  działa na podstawie   Ustawy o systemie oświaty                       

z dn. 7.09.1991 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 95, poz. 425),   Ustawy Prawo oświatowe                       

z dn.14.12.2016 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),   Statutu CKZiU  oraz  niniejszego 

Regulaminu SU CKZiU. 

 

§ 3 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego CKZiU nie może być sprzeczny ze Statutem CKZiU. 

 

§ 4 

Do głównych celów działalności SU CKZiU należą: 

a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania 

wspólnych decyzji w sprawach szkoły, 

b. przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, 

opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły, 

c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów  

i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra, promowanie zdrowego stylu 

życia, udział w akcjach w ramach Szkoły Promującej Zdrowie, praca przy 

Młodzieżowym Grancie Obywatelskim, 

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

e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, 

patriotycznej,sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole, udział w obchodach 

rocznicowych,jubileuszach, 

f. współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu, udział w akcjach charytatywnych. 

 

 



 

§ 5 

Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak: 

a.  prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi   

     wymaganiami, 

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

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

     między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

     zainteresowań, 

d.  prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

e.  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

     zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu 

     z Dyrektorem, 

f.  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

 

§ 6 

 

Opiekę nad pracą SU CKZiU sprawuje Opiekun SU CKZiU, wybrany z grona nauczycieli. 

 

§ 7 

Opiekuna SU CKZiU wybierają członkowie  SU szkół wchodzących w skład CKZiU. 

§ 8 

Opiekun SU CKZiU wspomaga jego działalność poprzez: 

a.  wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 

b.  inspirowanie uczniów do działania, 

c.  pośredniczenie w relacjach SU z innymi organami szkoły tj. Dyrektorem, Radą 

    Pedagogiczną i Radą Rodziców. 

 

 

§ 9 

Organem Samorządu Uczniowskiego CKZiU jest Zarząd SU CKZiU. 

 

 

§ 10 

 

Do kompetencji Zarządu SU CKZiU należy: 

a.  współpraca z  Samorzadami Uczniowskimi szkół wchodzących w skład CKZiU, 

b. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,  

c. opracowanie rocznego planu działania SU CKZiU, 



d. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby, 

e. przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków,    

    opinii, sugestii członków SU CKZiU, 

f. zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU CKZiU(regulamin SU, plan 

   pracy SU CKZiU), 

g. współpraca z radnymi CKZiU do Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca. 

 

Obrady Zarządu SU CKZiU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU CKZiU     

lub na wniosek Opiekuna SU  CKZiU raz na kwartał lub w miarę potrzeb. 

 

§ 11 

Do obowiązków członków Zarządu SU CKZiU należy: 

a. uczestnictwo w pracach Zarządu SU CKZiU i realizacja celów SU CKZiU, 

b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrektora, 

c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów, 

d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU CKZiU, 

e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU CKZiU. 

 

 

§ 12 

Zarząd SU składa się z: 

a. Przewodniczącego SU, 

b. Wiceprzewodniczącego SU, 

c. Sekretarza. 

 

§ 13 

Przewodniczący SU CKZiU: 

a. kieruje pracą Zarządu SU CKZiU, 

b. reprezentuje SU CKZiU przed Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą   

    Rodziców oraz innymi organizacjami, 

c. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU CKZiU, 

d. współpracuje z Samorzadami Uczniowskimi każdej ze szkół wchodzących w skład 

   CKZiU. 

 

§ 14 

Decyzje  Zarządu SU CKZiU mogą być uchylone przez Dyrektora Szkoły, gdy są sprzeczne  

z prawem lub statutem szkoły. 

 

§ 15 

Organem wybieralnym Samorządu Uczniowskiego CKZiU są  Samorządy Uczniowskie szkół 

wchodzacych w skład CKZiU. Wybierają one spośród siebie Zarząd SU CKZiU: 

przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. 

 



 

§ 16 

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego CKZiU odbywają się raz na dwa lata, nie 

później niż do 10 października. 

§ 17 

Prawo głosowania w wyborach do Samorządu Uczniowskiego CKZiU(czynne prawo 

wyborcze) posiadają wszyscy członkowie SU szkół wchodzących w skład CKZiU. 

 

§ 18 

Prawo głosowania w wyborach  na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego CKZiU(czynne 

prawo wyborcze) posiadają wszyscy członkowie SU szkół wchodzących w skład CKZiU. 

Zasady zgłaszania kandydatur na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego CKZiUsą 

następujące: 

a. nauczyciele chętni do pełnienia funkcji Opiekuna Samorządu Uczniowskiego zgłaszają 

   swoją wolę do   SU szkół wchodzących w skład CKZiU, 

b. nauczyciela typuje Dyrektor Szkoły. 

 

                                                                         § 19 

Do Zarządu SU CKZiU wchodzą uczniowie z największą liczbą głosów. Osoba z największą 

liczbą głosów zostaje Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego CKZiU. 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego CKZiU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą 

liczbę głosów. 

 

§ 20 

Kadencja  Samorządu Uczniowskiego CKZiU trwa od dnia ogłoszenia wyników wyborów       

do dnia ogłoszenia wyników kolejnych wyborów. 

 

§ 21 

     1. Mandat członka  Samorządu Uczniowskiego CKZiU wygasa w wypadku: 

a.    rezygnacji, 

b.    końca kadencji, 

c.    ukończenia nauki w szkole. 

     2. Mandat Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wygasa w razie: 

a.    rezygnacji, 

b.    końca kadencji, 

c.    odwołania decyzją Dyrektora szkoły. 

     3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji: 

a.    w miejsce stałych członków  Samorządu Uczniowskiego CKZiU- Zarząd Samorządu    

       Uczniowskiego CKZiU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony 



        lub przeprowadza uzupełniające wybory, 

b.    w przypadku Przewodniczącego  Samorządu Uczniowskiego CKZiU – na czas określony 

       obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się 

       uzupełniające wybory, 

c.    w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna Samorządu Uczniowskiego CKZiU - 

       Samorząd Uczniowski w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu 

       przeprowadza uzupełniające wybory, a w tym czasie obowiązki Opiekuna   

       pełni tymczasowo Dyrektor szkoły. 

 

 

§ 22 

Wszystkie sprawy, ktore nie zostały ujęte w regulaminie rozstrzyga ostatecznie Dyrektor 

CKZiU. 

 

 

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w dniu 30 września 2019 r. 

Opiekun SU:                                                                 Zarząd Samorządu Uczniowskiego: 

Małgorzata Nowak                                                       Konrad Przybysławski 

Bartosz Sacharczuk                                                      Piotr Chmielowski 

                                                                                      Dominika Piotrowska 

     

wiedz się więcej 

Zamknij 
 


