
 
REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO 
ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-

HOTELARSKICH W TORUNIU 
 

 
 Ordynacja wyborcza 
 
1. Samorząd Szkolny Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu wyłania się 

w wyniku wyborów powszechnych, równych i tajnych. 
 
2. Do samorządu kandydują uczniowie wybrani na forum każdej klasy. Każda klasa może 

zgłosić 1 do 2 kandydatów. 
 
3. Kandydat do samorządu szkolnego musi legitymować się dobrymi wynikami w nauce, 

bardzo dobrym zachowaniem i nie być karanym. 
 
4. Nad organizacją i przebiegiem wyborów czuwa komisja wyborcza wyłoniona z samo-

rządów klas na ogólnym zebraniu. 
 
5. Na tydzień przed wyborami prowadzona jest na terenie szkoły kampania wyborcza, 

podczas której kandydaci prezentują swój program. 
 
6. W wyniku wyborów do samorządu szkolnego wchodzi 10 uczniów, którzy uzyskali 

największą ilość głosów. 
 
7. Po ogłoszeniu wyników wyborów zbiera się nowo wybrany samorząd i uzgadnia 

między sobą pełnione funkcje. 
 
8. Jeżeli w toku kadencji, z przyczyn losowych lub dyscyplinarnych, ktoś odpadnie 

z członków samorządu, to decyzją rady samorządu funkcję obejmuje osoba, która 
w wyborach kolejno uzyskała najwyższą ilość głosów. 

 
9. Kadencja samorządu trwa rok, chyba ze w jej skład nie wchodzą uczniowie klas 

czwartych. 
 
10. Jeżeli samorząd nie spełnia swoich zadań wybory mogą być przyspieszone. 
 
11. Kompetencje samorządu szkolnego określa statut szkoły. 
 
 
Kompetencje Samorządu Szkolnego 
 
1. Samorząd Szkoły jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów w szkole. 
 
2. Kompetencje samorządu szkolnego nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły. 
 
3. Przedstawicielami samorządu szkolnego są: 

- przewodniczący 
- pozostali członkowie 

 
4. Pracę sekcji koordynuje przewodniczący samorządu szkolnego. 
 



5. Przewodniczący  reprezentuje uczniów szkoły w kontaktach z innymi szkołami, 
organizacjami młodzieżowymi i instytucjami. 

 
Kontakty powyższe odbywają się za akceptacją rady pedagogicznej i zgodą dyrektora 
szkoły. 
 
7. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej, dyrektorowi szkoły wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a szczególnie dotyczące realizacji podsta-
wowych praw uczniowskich, takich jak: 

 
■ prawo do jawnej, obiektywnej, umotywowanej oceny postępów w nauce 

i zachowaniu 
 
■ prawo do egzekwowania ilości sprawdzianów, zadań klasowych w ciągu dnia 

i całego  tygodnia 
 
■ prawo poręczenia za ucznia, któremu grozi kara skreślenia z listy za rażące 

wykroczenie dyscyplinarne 
 
8. Samorząd szkolny ma prawo wnioskować o przyznanie uczniowi przez Radę 

Pedagogiczną nagrody za działalność pożyteczną społecznie, za niesienie pomocy 
słabszym. 

 
9. Przedstawiciel samorządu ma prawo zasiadania w szkolnej komisji stypendialnej 

i współdecydować o przyznanie zapomogi, stypendium. 
 
10. Przewodniczący ma prawo uczestniczyć w rozstrzyganiu spraw dyscyplinarnych, 

spraw spornych na linii uczeń – nauczyciel, nauczyciel – uczeń. 
 
11. Samorząd szkolny ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 

szkoły, za wiedzą dyrektora szkoły. 
 
12. Samorząd szkoły ma prawo inicjować, organizować zajęcia oświatowe, kulturalne, 

rozrywkowe na terenie szkoły, ale pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia 
z dyrekcją szkoły. 

 
13.Samorząd szkolny ma prawo do publikowania własnej gazetki szkolnej redagowanej 

pod kierunkiem opiekuna samorządu szkolnego. 
 
14. Samorząd szkolny opracowuje własny plan pracy na bazie wniosków złożonych przez 

samorządy klas oraz zadań wynikających z planu dydaktyczno - wychowawczego 
szkoły. 

 
15. Posiedzenia samorządu szkolnego odbywają się w zależności od zadań, które należy 

realizować wg planu pracy, ale nie rzadziej niż 3 razy w semestrze. 
 
16. Na posiedzenia samorządu uczniowskiego zapraszani są przewodniczący samorządu 

klasy i ich zastępcy, przedstawiciele dyrekcji lub Rady Pedagogicznej jeżeli są sprawy 
ważne i pilne. 

 
17. Przewodniczący samorządu szkolnego 1 raz w semestrze składa na ogólnym zebraniu 

samorządów sprawozdanie z realizacji planu pracy samorządu szkolnego. 
 


