
REGULAMIN 
SAMORZĄDU   UCZNIOWSKIEGO 

Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych 
im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu 

 
1. Samorząd Uczniowski  tworzą  wszyscy  uczniowie Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława 

Chrobrego w Poznaniu. 
 
2. Organy Samorządu Uczniowskiego  są jedynymi  reprezentantami ogółu  uczniów Zespołu Szkół Budowla-

no-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu. 
 
3. Organem ustawodawczym  Samorządu Uczniowskiego  jest Rada Samorządu Uczniowskiego składająca się 

z przewodniczących klas szkół młodzieŜowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych 
im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu. 

 
4. Do kompetencji Rady naleŜy: 

• uchwalanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i innych regulaminów wewnętrznych oraz dokony-
wanie niezbędnych zmian i poprawek; 

• podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu Uczniowskiego; 
• opracowanie planu pracy na dany rok szkolny; 
• wybór oraz dokonywanie zmian w składzie Prezydium Samorządu Uczniowskiego. 
 

5. Zebrania Rady odbywają się co najmniej jeden raz w semestrze, przy czym pierwsze zebranie w nowym 
roku szkolnym powinno odbyć się najpóźniej do 15 października. 

 
6. W zebraniach Rady mają prawo uczestniczyć  Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego oraz w charakterze 

obserwatora kaŜdy uczeń Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych. 
 
7. Prezydium Samorządu Uczniowskiego jest organem wykonawczym i składa się z Przewodniczącego, Za-

stępcy Przewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza oraz 3-6 członków. W skład Prezydium mogą być wybrani 
członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego oraz kaŜdy inny chętny do pracy na rzecz społeczności uczeń 
Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych. 

 
8. Do kompetencji Prezydium naleŜy: 

• kierowanie bieŜącą pracą Samorządu; 
• reprezentowanie Samorządu; 
• prowadzenie dokumentacji pracy Samorządu; 
• prowadzenie gospodarki finansowej. 

 
9. Zebrania Prezydium odbywają się, w zaleŜności od potrzeb, co najmniej trzy razy w semestrze. 
 
10. W zebraniach Prezydium mają prawo uczestniczyć Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. 
 
11. Członkowie Rady i Prezydium mają obowiązek aktywnego udziału w pracach Samorządu. 
 
12. Władze Samorządu są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z 

nauką w szkole oraz udziałem w Samorządzie. 
 
13. Władze Samorządu zobowiązane są do obrony praw i godności poszczególnych uczniów i ich grup, a takŜe – 

na Ŝyczenie ucznia, klasy lub grupy uczniów – do reprezentowania ich wobec Dyrekcji Szkoły i Rady Peda-
gogicznej. 

 
14. Samorząd Uczniowski moŜe przedstawić Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlano-

Drzewnych oraz Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczą-
cych realizacji podstawowych praw uczniów: 

 
• prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i  stawianymi wymaganiami; 
 
• prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania; 
 
• prawa do organizacji  Ŝycia szkolnego umoŜliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysił-

kiem szkolnym a moŜliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 
 
• prawa do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z wła-

snymi potrzebami i moŜliwościami w porozumieniu z Opiekunami Samorządu Uczniowskiego i Dyrekto-
rem Szkoły. 

 
15. Wybrani uczniowie Samorządu dokonują losowania numerków wolnych od pytania w danym dniu. 


