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1.  PODSTAWA PRAWNA 
  

1.1.  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 21.12.2015 r., poz. 2156 z 
późniejszymi zmianami) - art. 55.   

  
1.2.  Statut Zespołu Szkół Nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie. 

 
 

2.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

2.1.  Samorząd Uczniowski zrzesza wszystkich uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Krakowie.   
2.2.  Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Nr 1 prowadzi działalność w oparciu o samorządy poszczególnych klas. 

 
 

3.  STRUKTURA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KRAKOWIE 
 

3.1.  Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Nr 1 w Krakowie tworzą: 
 

a)  Samorząd Uczniowski Technikum 
b)  Samorząd Uczniowski Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 

 
3.2.  Samorząd Uczniowski Technikum tworzą reprezentanci wszystkich klas Technikum Komunikacyjnego Nr 25 

wybierani na początku roku szkolnego. 
  
3.3.  Samorząd Uczniowski Zasadniczej Szkoły Zawodowej tworzą reprezentanci wszystkich klas Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Nr 27 wybierani na początku roku szkolnego. 
 
3.4.  Samorządy Uczniowskie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą pracować wspólnie jako jeden 

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Nr 1. 
 
3.5.  Samorządy Uczniowskie (Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Zespołu Szkół Nr 1) zbierają się na 

swoich stałych posiedzeniach 1-2 razy w ciągu roku szkolnego; w razie konieczności zebranie takie może 
zostać zwołane w trybie natychmiastowym. 

 
 

4.  RADA UCZNIOWSKA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KRAKOWIE: 
 

4.1.  Reprezentantem młodzieży na forum szkoły jest Rada Uczniowska Zespołu Szkół Nr 1 w Krakowie, w skład 
której wchodzą: 

 

a)  8-10 przedstawicieli Technikum Komunikacyjnego Nr 25 

b)  1-2 przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 27. 
 

W pracach Rady Uczniowskiej może również uczestniczyć przedstawiciel Młodzieżowej Rady Internatu. 
 

4.2.  Wybory przedstawicieli Technikum Komunikacyjnego Nr 25 do Rady Uczniowskiej Zespołu Szkół Nr 1 w 
Krakowie odbywają się według aktualnie obowiązującej ordynacji wyborczej, zawartej w "Regulaminie 
wyborów uzupełniających przedstawicieli Technikum Komunikacyjnego Nr 25 do Rady Uczniowskiej", 
stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. 
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4.3.  W wyborach do Rady Uczniowskiej nie może kandydować osoba nie przestrzegająca obowiązków ucznia 

Zespołu Szkół Nr 1, wynikających z postanowień Statutu Szkoły. 
 
4.4.  Kadencja przedstawiciela Technikum Komunikacyjnego Nr 25 wybranego do Rady Uczniowskiej upływa: 

 

 po wydaniu negatywnej oceny jego pracy przez powołaną w tym celu Komisję Rewizyjną 
 wskutek rezygnacji przed zakończeniem kadencji Rady Uczniowskiej 
 w chwili gdy koniec kadencji Rady Uczniowskiej przypada na ostatni rok jego nauki w szkole. 

 
4.5.  Kadencja przedstawiciela Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 27 upływa po wydaniu negatywnej oceny jego 

pracy przez powołaną w tym celu Komisję Rewizyjną lub na zakończenie kadencji Rady Uczniowskiej (w tym 
drugim przypadku osoba ta może zostać ponownie wybrana jako przedstawiciel Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej do Rady Uczniowskiej przez Samorząd Uczniowski Zasadniczej Szkoły Zawodowej). 

 
4.6.  Osoba, będąca członkiem Rady Uczniowskiej, nie przestrzegająca obowiązków ucznia Zespołu Szkół Nr 1 

wynikających z postanowień Statutu Szkoły, może (w uzasadnionym przypadku), na wniosek Dyrektora 
Szkoły lub opiekuna Samorządu Uczniowskiego, zostać wykluczona z Rady Uczniowskiej, bądź zawieszona 
w prawach wykonywania swoich czynności, po zasięgnięciu opinii pozostałych członków Rady Uczniowskiej 
bądź powołanej w tym celu Komisji Rewizyjnej. 

 
4.7.  Działalność Rady Uczniowskiej: 

 
a)  Rada Uczniowska określa program działalności na całą kadencję, z uwzględnieniem propozycji 

samorządów poszczególnych klas; kadencja Rady Uczniowskiej trwa jeden rok kalendarzowy 
b)  Rada Uczniowska reprezentuje wszystkich uczniów przed Dyrekcją Szkoły; na spotkaniach z Dyrekcją 

Szkoły przedstawiciele Rady Uczniowskiej poruszają problemy zgłaszane przez młodzież szkoły 
c)  Rada Uczniowska zbiera się na swoich stałych posiedzeniach co najmniej jeden raz w miesiącu; w razie 

konieczności posiedzenie Rady Uczniowskiej może odbyć się w trybie natychmiastowym 
d)  Rada Uczniowska na swym pierwszym spotkaniu wybiera (w głosowaniu tajnym) spośród jej członków 

przewodniczącego Rady Uczniowskiej, zastępcę (zastępców) przewodniczącego oraz dokonuje podziału 
funkcji i przydziału obowiązków 

e)  Rada Uczniowska w każdym roku szkolnym może prowadzić współzawodnictwo pomiędzy klasami, w 
oparciu o ustalone zasady 

f)  Rada Uczniowska wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego, w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły oraz 
Radą Rodziców ustala formy nagród dla najlepszych klas lub osób wyróżniających się w pracach na rzecz 
Samorządu Uczniowskiego na terenie szkoły 

g)  Rada Uczniowska przy współpracy poszczególnych klas organizuje imprezy na terenie szkoły 
h)  Rada Uczniowska podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 50% jej 

składu  
i)  Rada Uczniowska wyraża opinie o uczniach - kandydatach do nagród o charakterze pozaszkolnym, za 

bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie 
j)  Rada Uczniowska opiniuje zachowania i postawy uczniów naruszających postanowienia Statutu Szkoły; 

opinię w sprawie zachowania lub postawy ucznia technikum może również wyrazić samodzielnie 
Samorząd Uczniowski Technikum, a w sprawie zachowania lub postawy ucznia zasadniczej szkoły 
zawodowej - Samorząd Uczniowski Zasadniczej Szkoły Zawodowej; opinia powinna być wyrażona przez 
co najmniej 50% członków Rady Uczniowskiej, bądź Samorządu Uczniowskiego Technikum lub 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

k)  Rada Uczniowska na wniosek Dyrekcji Szkoły opiniuje pracę nauczycieli  
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l)  Rada Uczniowska przedstawia Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi Szkoły wnioski oraz opinie w 
sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów 

m) Rada Uczniowska na wniosek Rady Pedagogicznej lub Dyrektora Szkoły wyraża opinię w sprawach 
dotyczących: 

 

 zmian w Statucie Szkoły (w obrębie celów i zadań oraz programu wychowawczego szkoły) 
 wymagań odnośnie stroju szkolnego 
 zmian w regulaminie przyznawania nagród i stosowania kar 
 zasad udzielania pomocy w nauce 
 warunków korzystania z pomocy socjalnej 
 zasad korzystania z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia szkoły 
 programu profilaktycznego i programu wychowawczego szkoły 
 organizacji tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz przedmiotów 

nadobowiązkowych 
 

n)  Rada Uczniowska może wystąpić, w imieniu samorządu klasowego, z uzasadnionym wnioskiem 
dotyczącym zmiany wychowawcy klasy 

o)  Przedstawiciele Rady Uczniowskiej na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć w jej 
posiedzeniu plenarnym 

p)  Młodzież szkoły/Rada Uczniowska mogą wydawać własną gazetkę 
q)  Rada Uczniowska może prowadzić własną działalność zarobkową 
r)  Każdy rozchód pieniędzy Samorządu Uczniowskiego musi być pozytywnie zaopiniowany przez 

przewodniczącego (lub zastępcę) oraz skarbnika Rady Uczniowskiej, w uzgodnieniu z opiekunem 
samorządu 

s)  Rada Uczniowska ma udostępnione pomieszczenie na potrzeby swojej działalności 
t)  Rada Uczniowska posiada własną pieczątkę: 

 
RADA UCZNIOWSKA 
ZESPOŁU SZKÓŁ nr 1 

31-450 KRAKÓW, ul. Ułanów 3 
tel. 12-411-96-00 wewn.54 

 
u)  Rada Uczniowska wybiera opiekuna Samorządu Uczniowskiego, koordynującego prace samorządu oraz 

służącego radą i pomocą w jego działalności 
v)  Rada Uczniowska działa do momentu ukonstytuowania się nowej Rady Uczniowskiej. 

 
 

5.  KOMISJA REWIZYJNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1 w KRAKOWIE 
  

5.1.  Na wniosek przedstawiciela samorządu klasowego, opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub Dyrektora 
Szkoły może zostać powołana Komisja Rewizyjna, która dokona oceny pracy członka Rady Uczniowskiej; z 
wnioskiem o powołanie Komisji Rewizyjnej może również wystąpić przedstawiciel Rady Uczniowskiej. 

  
5.2.  Komisję Rewizyjną tworzą 3 osoby z klas nie mających swoich przedstawicieli w Radzie Uczniowskiej, 

wybrane spośród przedstawicieli samorządów klasowych Technikum Komunikacyjnego Nr 25; w skład 
Komisji Rewizyjnej może wejść również przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego. 
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5.3.  Komisja Rewizyjna może wystąpić z wnioskiem o wykluczenie z Rady Uczniowskiej przed upływem kadencji 
osoby nie wykazującej się żadną aktywnością w jej pracach, bądź nie przestrzegającej obowiązków ucznia 
Zespołu Szkół Nr 1 wynikających z postanowień Statutu Szkoły; wniosek musi być poparty przez co najmniej 
2/3 członków Komisji Rewizyjnej. 

 
 

6.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

6.1.  Zmiany w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krakowie mogą być dokonywane 
na wniosek członka Rady Uczniowskiej, przedstawiciela samorządu klasowego lub opiekuna Samorządu 
Uczniowskiego, po zatwierdzeniu przez co najmniej 2/3 składu Rady Uczniowskiej, podczas głosowania co 
najmniej 2/3 uczniów szkoły, zwykłą większością głosów. 

  
6.2.  Zmiany ordynacji wyborczej przedstawicieli Technikum Komunikacyjnego Nr 25 do Rady Uczniowskiej, 

mogą być dokonywane na wniosek członka Rady Uczniowskiej, przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego 
Technikum bądź opiekuna Samorządu Uczniowskiego; zmiany zatwierdzone przez co najmniej 2/3 składu 
Rady Uczniowskiej muszą zostać ogłoszone najpóźniej na tydzień przed początkiem wyborów. 

 
6.3.  W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Rada Uczniowska Zespołu Szkół Nr 1 w 

Krakowie. 
  
6.4.  Niniejszy Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w 

Krakowie, uchwalony po głosowaniu uczniów szkoły na zebraniu Rady Uczniowskiej w dniu 26 września 
2016 r., wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Obowiązujący dotychczas Regulamin traci moc. 
  

6.5.  Regulamin Samorządu Uczniowskiego został zaakceptowany przez Dyrektora Szkoły w dniu 26 września 
2016 r. oraz przez Radę Rodziców w dniu 26 września 2016 r. 
 

6.6.  Z niniejszym regulaminem została zapoznana Dyrektor Szkoły, Rada Rodziców oraz Rada Pedagogiczna 
Zespołu Szkół Nr 1. 
 
 
 
Kraków, 26 września 2016 r. 


