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ANEKS DO REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO z dnia 24.08.2020 r. 

przyjęty w głosowaniu przez Prezydium SU 

1. W przypadku niemożności przeprowadzenia wyborów Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego w terminie określonym w Regulaminie ze względu na zewnętrzną 

przyczynę uniemożliwiającą funkcjonowanie szkoły w trybie stacjonarnym, wybory do 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego odbywają się w terminie do siedmiu dni 

roboczych od przywrócenia funkcjonowania szkoły w trybie stacjonarnym, zwanym 

dalej terminem odroczonym. Dzień wyborów w terminie odroczonym wyznaczają 

Opiekunowie SU, uwzględniając organizację pracy szkoły.  

2. W odroczonych wyborach uprawnieni do głosowania są uczniowie, którzy mieli prawo 

głosu w pierwotnym terminie głosowania, z wyjątkiem osób, które między terminem 

właściwym a terminem odroczonym ukończyły szkołę. 

3. Jeśli wybory we właściwym terminie nie odbyły się z przyczyn określonych w punkcie 

1 Aneksu, kadencja Prezydium SU zostaje przedłużona do terminu odroczonego 

wyborów. 

4. Jeśli Przewodniczący Prezydium SU w okresie między terminem właściwym 

a odroczonym ukończy szkołę, jego obowiązki przejmuje zastępca Przewodniczącego. 

Jeśli zastępca Przewodniczącego również ukończy szkołę we wspomnianym okresie, 

wyboru p.o. Przewodniczącego dokonują zwykłą większością głosów członkowie 

Prezydium nadal pozostający uczniami szkoły.  

5. Jeśli Skarbnik Prezydium SU w okresie między terminem właściwym a odroczonym 

ukończy szkołę, wyboru p.o. Skarbnika dokonują zwykłą większością głosów 

członkowie Prezydium nadal pozostający uczniami szkoły. 
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ANEKS DO REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO z dnia 16.02.2021 r. 

przyjęty w głosowaniu przez Prezydium SU 

1. Aneks do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego z dnia 24.08.2020 r. zachowuje moc 

wiążącą. 

2. W przypadku prowadzenia czynności określonych w punktach 5.3.3.–5.3.8. 

Regulaminu Samorządu Uczniowskiego w warunkach uniemożliwiających 

funkcjonowanie szkoły w trybie stacjonarnym traci moc punkt 5.3.7. tiret czwarte. 

Komplet dokumentów, o których mowa w punkcie 5.3.7. zostanie przesłany 

do Opiekuna SU w formie skanów przez kandydata na stanowisko Przewodniczącego 

3. Termin i sposób przeprowadzenia debaty, o której mowa w punkcie 5.3.9. Regulaminu 

Samorządu Uczniowskiego zostanie ustalony zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-

epidemiologicznych i władz oświatowych oraz z uwzględnieniem możliwości 

technicznych szkoły. 

4. Zgodnie z punktem 5.3.11. Regulaminu Samorządu Uczniowskiego termin zakończenia 

kadencji nowego Prezydium Samorządu Uczniowskiego przypada na 365. dzień (366. 

dzień w roku przestępnym) liczony od terminu wyborów zarządzonych przez 

Przewodniczącego ustępującego Prezydium, niezależnie od terminu odroczonego. 


