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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BYDGOSZCZY 

 

§1 
Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.). 

2. Ustawa z 14 grudnia 2016. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. 

poz.60 z późn. zm.). 

3. Statut Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. 

 

§2 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego został opracowany na podstawie Statutu Zespołu Szkół 

Budowlanych oraz Ustawy o systemie oświaty.  

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Reprezentowany jest on przez Radę 

Samorządu Uczniowskiego. 

3. Regulamin zawiera zasady powoływania Samorządu Uczniowskiego, formułuje prawa 

i obowiązki uczniów szkoły, określa nagrody i kary. 

 

§3 

Zasady powoływania organów Samorządu Uczniowskiego 

1. Uczniowie wybierają samorządy klas w wyborach bezpośrednich i jawnych, przeprowadzanych 

na początku każdego roku szkolnego. Dokonują wyboru: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika. 

2. Uczniowie wybierają Radę Samorządu Uczniowskiego w wyborach bezpośrednich i jawnych, 

przeprowadzonych w poszczególnych klasach na jeden rok. Prawo zgłaszania kandydatów do 

rady przysługuje poszczególnym klasom – nie więcej jak dwóch kandydatów. Wybrana 

w wyborach bezpośrednich Rada Samorządu Szkolnego wyłania spośród siebie (w głosowaniu 

jawnym lub tajnym) przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza, skarbnika oraz 

kierowników sekcji. 

 

§4 

Zasady współdziałania z innymi organami szkoły 

1. Samorząd Uczniowski może przedstawid Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw ucznia takich, jak prawo do: 

1) Opiniowanie Programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły; 

2) opiniowania o skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły; 

3) opiniowania kandydatury do przyznania stypendium Prezesa Rady Ministrów; 

4) opiniowania dodatkowych wolnych dni od zajęd dydaktyczno - wychowawczych w roku 

szkolnym 2019/2020; 

5) zapoznawania się z programem nauczania , z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami; 

6) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

7) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowao; 

8) redagowania własnej gazetki szkolnej i prowadzenia własnej gabloty; 
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9) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły; 

10) wyboru nauczyciela na opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

2. Do zadao Samorządu Uczniowskiego należy: 

1) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli; 

2) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do aktywności 

społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny; 

3) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych; 

4) współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki oraz 

współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęd lekcyjnych różnych form zajęd 

pozalekcyjnych; 

5) dbanie o mienie szkoły; 

6) organizowanie pomocy koleżeoskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce; 

7) rozstrzyganie sporów między uczniami (sąd koleżeoski); 

8) zapobieganie konfliktom, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez 

opiekuna Samorządu Uczniowskiego Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej; 

9) dbanie w całokształcie swojej działalności o dobre imię i honor szkoły. 

3. Rada Samorządu utrzymuje kontakt z Radą Pedagogiczną za pośrednictwem Przewodniczącego 

Rady Samorządu Uczniowskiego lub opiekuna. 

4. Członkowie Rady mają prawo uczestniczyd w posiedzeniach Zespołu Wychowawców, Rad 

Pedagogicznych (jej części poświęconych wybranym problemom wychowawczym), 

posiedzeniach poszczególnych ogniw Rady Rodziców. 

5. Członkowie Rady organizują zebrania Samorządu Uczniowskiego, mają też prawo inicjowad 

i uczestniczyd w zebraniach samorządów klasowych. 

6. Rada pośredniczy z własnej inicjatywy lub na prośbę uczniów w rozwiązywaniu problemów, 

postulatów i wniosków dotyczących wszystkich spraw młodzieży oraz informuje o sposobie ich 

załatwiania. 

7. Rada dba o rzetelną realizację postanowieo regulaminu Samorządu Uczniowskiego. 

 

§5 

Prawa i obowiązki ucznia 

1. Uczeo ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

a szczególnie do: 

a) odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych; na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się 

prac domowych; 

b) jawnej, przeprowadzanej na bieżąco, oceny stanu wiedzy i umiejętności; poprawione prace 

pisemne winny byd oddane uczniom w ciągu dwóch tygodni; 

c) powiadomienia z wyprzedzeniem o harmonogramie prac pisemnych ustalonych przez 

nauczyciela przedmiotu; w ciągu dnia może odbyd się tylko jedna praca klasowa lub sprawdzian 

pisemny, a w ciągu tygodnia nie więcej niż 3 (zasada ta nie dotyczy sprawdzianów z trzech 

ostatnich lekcji). 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeostwo, ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego 

godności; 
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3) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów; 

4) ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją, szkodliwymi treściami oraz innymi przejawami 

patologii społecznej; 

5) informacji o wymaganiach edukacyjnych  i sposobach sprawdzania osiągnięd; 

6) poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego; 

7) rozwijania zainteresowao, zdolności, talentów, a w szczególności do: 

a) uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

b) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze 

swoimi możliwościami i umiejętnościami. 

8) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy przy wykorzystaniu wszelkich możliwości 

szkoły; 

9) swobody wyrażania myśli i przekonao, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych; 

10) pomocy w przypadku trudności życiowych, materialnych, szkolnych, w nauce, a szczególnie do 

dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału 

programowego; 

11) korzystania, w porozumieniu z nauczycielem, z pomieszczeo szkolnych, sprzętu, środków 

dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęd lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

12) wpływania na życie szkoły przez działalnośd samorządową oraz zrzeszenie się  w organizacjach 

działających w szkole; 

13) wiedzy o swoich obowiązkach oraz środkach, jakie mogą byd stosowane w przypadku ich 

naruszenia; 

14) uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 

wychowania do życia w rodzinie, zajęd religii i etyki, zajęd podtrzymujących tożsamośd 

narodową, językową, etniczną, kulturową; 

15) wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach ochrony tych praw. 

2. Korzystanie z praw może zostad ograniczone z uwagi na zagrożenie bezpieczeostwa, ochronę 

porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw 

i wolności osób. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej i Rady Rodziców. 

3. Uczeo jest zobowiązany do: 

1) przestrzegania postanowieo zawartych w Statucie Szkoły; 

2) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, 

a szczególnie wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad 

poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania się do zajęd 

szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozaszkolnych lub 

wyrównawczych; 

3) przestrzegania zakazu zażywania jakichkolwiek środków odurzających i psychoaktywnych, picia 

alkoholu oraz palenia papierosów, również papierosów elektronicznych (poprzez zażywanie 

jakichkolwiek środków odurzających i psychoaktywnych rozumied należy wszelkie metody 

i środki, które umożliwiają wprowadzenie do organizmu tychże środków, w postaci nielegalnych 

jak również legalnych i ogólnie dostępnych środków powodujących jakiekolwiek, widoczne lub 

ukryte zaburzenia organizmu); 

4) przestrzegania zasad kultury  współżycia w odniesieniu do nauczycieli, innych    pracowników 

szkoły oraz kolegów, a w szczególności: 
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a. godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o poprawnośd językową; 

b. okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowania się 

zaleceniom Dyrektora Szkoły i jego zarządzeniom oraz Rady Pedagogicznej, a także ustaleniom 

Rady Samorządu Klasowego lub Samorządu Szkolnego; 

c. okazywania szacunku dorosłym i kolegom;  

d. przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności; 

e. szanowania poglądów i przekonao innych ludzi;  

f. poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka; 

g. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój; 

h. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

i. troski o tereny przyszkolne. 

5) dostarczenia pisemnego usprawiedliwienie zgodnie z zasadami zawartymi w Szkolnym systemie 

kontroli frekwencji; 

6) byd na zajęciach szkolnych ubranym estetycznie i schludnie zgodnie z kanonem kultury 

zachowania ucznia; 

7) postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbałości o honor i tradycję szkoły 

współtworząc jej autorytet; 

8) nieużywania  telefonu komórkowego oraz innych urządzeo elektronicznych na zajęciach 

lekcyjnych (telefon musi byd wyłączony i nie może znajdowad się w widocznym miejscu). 

4. Nagrody i kary 

1) Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy nagradza ucznia za:  

a. rzetelną naukę i pracę społeczną;       

b. czołowe miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych; 

c. wybitne osiągnięcia;  

d. pracę na rzecz szkoły; 

e. pracę na rzecz pozaszkolnych organizacji charytatywnych; 

f. wzorową postawę. 

2) Rodzaje nagród: 

a) Najlepszy absolwent szkoły otrzymuje honorowy tytuł „Absolwent Roku”;  

b) pochwała Dyrektora Szkoły; 

c) dyplom uznania dla ucznia; 

d) list gratulacyjny Dyrektora Szkoły do rodziców ucznia; 

e) nagroda rzeczowa; 

f) wytypowanie ucznia do stypendium Prezesa Rady Ministrów lub do stypendium Ministra 

Edukacji Narodowej. 

3) Za nieprzestrzeganie swych obowiązków uczeo podlega karze w postaci:  

a) nagany wychowawcy - udzielanej w obecności klasy uczniowi, który zaniedbuje obowiązki 

szkolne oraz niewłaściwie się zachowuje. Udzielenie kary, wychowawca klasy odnotowuje 

w dzienniku lekcyjnym. O nałożeniu tych kar zawiadomieni są rodzice ucznia; 

b) nagany Dyrektora Szkoły - z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy uczniów, udzielana jest z inicjatywy 

dyrektora szkoły lub na wniosek wychowawcy klasy lub opiekuna zajęd pozalekcyjnych uczniowi, 

który notorycznie uchyla się od obowiązków szkolnych oraz w sposób rażący narusza normy 

i zasady życia społecznego. Nagany udzielane są uczniowi w obecności klasy oraz włączane do 

dokumentacji pedagoga szkolnego oraz do akt osobowych ucznia. O nałożeniu kary 

zawiadamiani są rodzice ucznia; 
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c) przeniesienia do równoległej klasy o tym samym zawodzie kształcenia; 

d) kara skreślenia z listy uczniów nakładana jest uchwałą Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii 

Samorządu Uczniowskiego i przekazywana uczniowi przez Dyrektora Szkoły w obecności 

rodziców. Otrzymuje ją uczeo, który mimo nałożenia kar wcześniejszych nie zmienia pozytywnie 

swego zachowania oraz stosunku do obowiązków szkolnych, bądź drastycznie narusza normy 

i zasady życia społecznego. 

4) Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, 

Dyrektor Szkoły może skreślid ucznia z listy uczniów, gdy ten:  

a) osiąga negatywne wyniki w nauce, spowodowane nieodpowiednim stosunkiem do obowiązków 

szkolnych; 

b) nagminnie wagaruje;  

c) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia;  

d) dopuszcza się kradzieży (udowodnionej w wyniku postępowania wyjaśniającego);  

e) wchodzi w kolizję z prawem;  

f) stosuje groźby karalne wobec uczniów lub pracowników lub zachowania mające na celu 

wymuszenie od innych uczniów, np. pieniędzy; 

g) fałszuje dokumentację szkolną lub w jakikolwiek sposób ingeruje w stan dokumentacji szkolnej, 

dokonuje wpisów, zmienia oceny;  

h) spożywa alkohol, używa lub rozprowadza narkotyki lub środki odurzające, psychoaktywne 

(legalne i nielegalne), które wprowadzone do organizmu powodują jakiekolwiek, widoczne lub 

ukryte zaburzenia organizmu; 

i) dopuszcza się przestępstw komputerowych;  

j) często narusza postanowienia Statutu Szkoły.  

5) Uczeo, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest zobowiązany do ich 

przeproszenia i zadośduczynienia. 

6) Przed zastosowaniem kary skreślenia z listy uczniów, Dyrektor Szkoły zwraca się do Rzecznika 

Praw Ucznia, Rady Samorządu Uczniowskiego w celu zasięgnięcia opinii o uczniu, w stosunku do 

którego toczy się postępowanie wyjaśniające.  

7) Uczeo, którego postępowanie spowodowało stratę materialną innych osób lub szkoły, 

zobowiązany jest do pokrycia w całości lub części wyrządzonej szkody. Decyzję w tej sprawie 

podejmuje Dyrektor Szkoły. 

8) Kara zależy od rodzaju przewinienia, jakiego dopuścił się uczeo; kolejnośd kar nie musi byd 

zachowana. 

9) Wykonanie kary może zostad zawieszone na czas próbny (nie dłuższy niż pół roku), jeżeli uczeo 

uzyska poręczenie samorządu klasowego, uczniowskiego lub wychowawcy. 

10) Tryb odwołania od kary statutowej 

a) od nagany wychowawcy wręczonej uczniowi na piśmie, upomniany lub jego rodzic może 

odwoład się do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia tego nagany. 

Dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w drodze decyzji w ciągu 3 dni od wpłynięcia odwołania. 

Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły. Decyzja Dyrektora Szkoły w tej kwestii jest 

ostateczna; 

b) od nagany Dyrektora Szkoły wręczonej uczniowi na piśmie upomniany lub jego rodzic może 

odwoład się do Rady Pedagogicznej szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia uczniowi  

nagany. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w tej sprawie w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia 

odwołania. Uchwała Rady Pedagogicznej szkoły w tej kwestii jest ostateczna; 
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11) Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia: 

c) uczeo lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do składania skarg (w formie pisemnej 

do Dyrektora Szkoły, w terminie do 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu tych 

praw) w przypadku naruszenia praw ucznia, jeśli stwierdzą, że te zostały naruszone; 

d) złożona skarga musi zawierad opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia prawa 

ucznia; 

e) Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych odpowiedź 

pisemną przekazuje wnioskodawcy; 

f) w przypadku negatywnej odpowiedzi Dyrektora  Szkoły rodzice ucznia mają prawo odwoład się 

do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze Oświaty lub Kuratora Oświaty z powiadomieniem 

Dyrektora Szkoły. 

12) Szkoła informuje rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary. 

 

§6 

Postanowienia koocowe 

1. Regulamin zostaje przyjęty przez Radę Pedagogiczną w drodze uchwały. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w obecnym brzmieniu został uchwalony przez Radę 

Pedagogiczną 30.08.2019 r. i wchodzi w życie z dniem 30.08.2019 r. 

 


