Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, których
przedstawicielem jest Rada Samorządu Uczniowskiego. Zadaniem Rady Samorządu
Uczniowskiego jest reprezentowanie interesów wszystkich uczniów Zespołu Szkół.
Samorząd jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii
czy ugrupowań politycznych.

Rozdział I
Prawa i obowiązki
Samorząd Uczniowski ma prawo do:
• Wyrażania opinii w sprawach istotnych dla działalności szkoły,
• Organizowania w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły działalności kulturalnej,
oświatowej, sportowej, rozrywkowej oraz pomocowej i charytatywnej zgodnie z
własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
• Uczestniczenia, za zgodą Dyrektora, w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przy
omawianiu spraw dotyczących uczniów,
• Przedstawienia propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły
wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,
• Uczestniczenie w tworzeniu dokumentów regulujących zasady funkcjonowania
szkoły,
• Uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Socjalnej,
• Wyboru swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego,
• Wyboru rzecznika praw ucznia,
• Wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
Samorząd Uczniowski ma obowiązek:
• Kierowania się uczciwością obiektywizmem przy rozwiązywaniu spraw uczniowskich,
• Organizowania uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych
zawartych w Statucie Szkoły,
• Konsultacji działań Rady Samorządu Uczniowskiego z przedstawicielami uczniów
wszystkich oddziałów,
• Opracować na każdy rok szkolny plan pracy,
• Współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Rada Rodziców w
zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy
młodzieży znajdującej się w trudniej sytuacji materialnej,
• Zdać sprawozdanie z realizacji planu pracy w każdym roku szkolnym Radzie
Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły.

Rozdział II
Ordynacja wyborcza:
1. Wybory są powszechne.
2. Wybory do Samorządu Uczniowskiego, opiekuna i rzecznika praw ucznia odbywają
się co dwa lata w październiku.
3. Zaproponowani przez uczniów kandydaci do Rady Samorządu oraz opiekun i

rzecznik praw ucznia powinni wyrazić zgodę na pełnienie funkcji.
4. Wybory poprzedza minimum tygodniowa kampania wyborcza, podczas której
kandydaci przedstawiają swoje pomysły na działalność w Samorządzie.
5. Kandydaci powinni zakończyć swoją prezentację dwa dni przed wyznaczoną datą
wyborów.
6. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wybiera się 6 członków (4 osoby do
Samorządu Uczniowskiego, które uzyskały największą liczbę głosów, opiekuna
Samorządu Uczniowskiego oraz rzecznika praw ucznia).
7. Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego, opiekuna i rzecznika praw
ucznia wybiera się w głosowaniu bezpośrednim.
8. Na czas wyborów powołuje się komisję skrutacyjną, która odpowiada za prawidłowy
przebieg wyborów. Zadaniem komisji jest zweryfikowanie prawidłowości zgłoszeń
kandydatur, przeprowadzenie głosowania, zabezpieczenie kart do głosowania,
sporządzenie protokołu głosowania oraz ogłoszenie wyników wyborów.
9. Na pierwszym zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego wybrani członkowie
rozdzielają funkcje.
10. W celu realizacji działalności pomocowo charytatywnej Samorząd Uczniowski i Opiekun
powołują do współpracy dwóch nauczycieli.

Rozdział III
Obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego:
1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału
nauczyciela i Dyrektora Szkoły.
2. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu w tym również w zakresie
dysponowania jego funduszami.
3. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw
uczniowskich.
4. Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem
Uczniowskim i udzielanie mu pomocy w jego działalności.

Rozdział IV
Obowiązki Dyrektora Szkoły i Rady pedagogicznej wobec Samorządu Uczniowskiego:
1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządu, w szczególności w
przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
2. Zapoznanie Samorządu Uczniowskiego z tymi elementami planu działalności
wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy
samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i
problemach szkoły.
3. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności
samorządu (np. udostępnienie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych itp.)
4. Czuwanie nad zgodnością działalności Samorządu Uczniowskiego z celami
wychowawczymi szkoły.
5. Zapewnienie koordynacji działalności Samorządu Uczniowskiego z innymi
organizacjami uczniowskimi i z władzami szkoły.
6. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia
samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

