Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Wysokiej

REGULAMIN SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO
Podstawa prawna regulaminu:
1. Artykuł 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.
2. Statut Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Wysokiej.
3. Konwencja Praw Dziecka.
Cele samorządu uczniowskiego:


Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.



Partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji wychowawczych
zadań szkoły.



Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałanie uczniów i wzajemne
wspieranie się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.



Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.



Stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samoobrony i
samodyscypliny uczniów.



Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej, obrony jej praw oraz podejmowania
inicjatyw mających na celu poprawę warunków funkcjonowania ucznia w szkole.

Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§1
1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu klas IV – VI Szkoły Podstawowej oraz klas
I – III Gimnazjum Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Wysokiej.
2. Reprezentacja uczniów Zespołu przyjmuje nazwę „Szkolny Samorząd Uczniowski”, w
skrócie „SU”.
3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
4. Warunki do działalności SU organizuje Dyrektor szkoły.
Rozdział 2
Władze Samorządu Uczniowskiego
§2
1.Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Organy Samorządu są jedynymi przedstawicielami ogółu szkoły.
3.Uczniowie szkoły tworzą następujące organy:
a) uczniowie klasy,
b) Samorząd klasowy (klasowa Rada Uczniów),
c) Szkolny Samorząd Uczniowski (szkolna Rada Uczniów).
§3
1.Klasowe Rady Uczniów wybierane są w sposób określony przez uczniów każdej klasy pod
kierunkiem wychowawcy klasy.
2. Klasowa Rada Uczniów może składać się z trzech do pięciu osób (przewodniczący,
zastępca przewodniczącego, skarbnik, członkowie).
3. Zmiany w klasowych samorządach przeprowadzane są na zebraniu klasowym w
zależności od potrzeb.

§4
1. Szkolny Samorządu Uczniowski tworzą członkowie:


Zarządu Samorządu Uczniowskiego



sekcji organizacyjnych



Rady Samorządów Klasowych

2. W skład Zarządu SU wchodzą:
a) przewodniczący,
b) zastępca przewodniczącego,
c) skarbnik,
d) sekretarz
e) członkowie
Zarząd Samorządu Uczniowskiego wybierany jest przez uczniów klas III – VI Szkoły
Podstawowej oraz klas I – II Gimnazjum w głosowaniu tajnym według ordynacji
ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków samorządu.
§5
Sekcje Organizacyjne
1.Sekcje organizacyjne powoływane są przez Zarząd i są one odpowiedzialne za określone
działania Samorządu.
2. Kierownicy sekcji wybierani są przez Zarząd.
3.Członkami sekcji mogą zostać uczniowie, którzy chcą w nich pracować i zgłoszą swą chęć
współpracy do przewodniczącego. Ilość członków nie jest ograniczona.
4.Sekcje mogą być powoływane doraźnie lub na stałe. Rozróżniamy sekcję:
a) charytatywną,
b) kulturalno- rozrywkową,
c) organizacyjno - dekoracyjną.
§6
Opiekun SU

1.Opiekuna samorządu wybierają uczniowie. Kandydatami na opiekuna SU są wszyscy
nauczyciele uczący w klasach IV - VI Szkoły Podstawowej oraz klas I – III Gimnazjum.
Opiekunem SU zostaje nauczyciel z największą liczbą głosów. Termin wyborów – pierwsza
połowa września danego roku szkolnego.
2. Opiekun ma prawo uczestniczyć we wszystkich przejawach pracy SU.
3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma prawo do wglądu i kontroli prac Rady
Uczniowskiej oraz ma możliwość jej weryfikacji.
4. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy SU.
5. Reprezentuje on SU przed Radą Pedagogiczną.
Rozdział 3
Praca oraz kompetencje Samorządu Uczniowskiego
§7
1. Zebranie SU zwołuje opiekun szkolnego samorządu.
2. Zebranie samorządu uczniowskiego może być zwołane na wniosek Dyrektora Szkoły,
Rady Pedagogicznej lub klasowych Rad Uczniów.
3. Zebrania samorządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu, w razie potrzeb częściej.
4. O czasie, miejscu i celu obrad zawiadamia się uczniów poprzez komunikaty podane w
klasach z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
§8

1. Do kompetencji Zarządu SU należy:


kierowanie bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego,



reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego na zewnątrz,



organizacja wyborów Zarządu SU,



zwoływanie zebrań zwyczajnych SU oraz nadzwyczajnych,



opracowanie i wybór własnej struktury,



przygotowywanie projektu Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i ew. zmian w
Regulaminie



zgłaszanie uwag i opinii do Dyrektora Gimnazjum lub do opiekuna SU we wszystkich
sprawach szkoły, nauczycieli i uczniów

Pracami Rady kieruje przewodniczący, wspierany przez swoich zastępców.
2. Do kompetencje Rady Uczniowskiej:


wyrażanie opinii o pracach Zarządu,



zgłaszanie propozycji organizacji czasu wolnego,



propozycje powołania nowych organizacji i kół zainteresowań,



zgłaszanie uwag o funkcjonowaniu i przestrzeganiu obowiązującego prawa przepisów
szkolnych przez uczniów i nauczycieli,



zatwierdzanie planu pracy Zarządu,



zarządzanie finansami SU oraz poszukiwanie sponsorów.
§9

Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego
1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie
we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw
ucznia jak:


Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i
stawianymi wymogami edukacyjnymi.



Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania
właściwych zainteresowań.



Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z
dyrekcją szkoły.



Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej (gablota z gazetką ścienną).



Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.



Prawo do wyrażania opinii w przypadku oceny pracy nauczyciela (przy pomocy
opiekuna SU), na wniosek dyrekcji szkoły.



Prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz
rady rodziców.



Prawo do udzielania uczniom nagany i pochwały.



Prawo do udzielania w uzasadnionym przypadku poręczenia za ucznia, któremu grozi
kara dyscyplinarna.



Prawo powołania sądu koleżeńskiego dla rozstrzygania sporów i konfliktów.



Prawo do udzielania uczniom nagany i pochwały.



Prawo do wyłania w demokratycznych wyborach swoich reprezentantów klasowych i
szkolnych.



Prawo do opracowywania i uchwalania ordynacji wyborczej do Rady SU, nowelizacji
regulaminu samorządu.



Prawo do odwołania Rady SU, zmiany opiekuna SU.

2. Obowiązki samorządu uczniowskiego:


Pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków
szkolnych.



Organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i
szkoły.



Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów.



Współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań
uczniów.



Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.



Zachowanie się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.



Okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły.



Informowanie uczniów o swojej działalności i zamierzeniach (np. gazetki, plakaty itp.)



Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród a także kar.



Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów.



Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przeciwstawianie się przejawom
brutalności i wulgarności, szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi.



Troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.



Dbanie o piękno mowy ojczystej.



Udzielanie pomocy osobom potrzebującym.



Organizowanie ciekawych zajęć edukacyjnych i wychowawczych.



Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu SU
oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.

§ 10
1. Członkostwa w Radzie SU mogą być pozbawieni uczniowie, którzy:


nie przestrzegają regulaminu szkolnego i lekceważą podstawowe obowiązki ucznia,



uchylają się od wypełniania obowiązków wynikających z działalności Samorządu,



nie uczestniczą w spotkaniach, posiedzeniach Rady.

2. Odwołania członka Rady SU dokonują pozostali członkowie RSU bezwzględną
większością głosów.
Rozdział 4
Wybory do Samorządu Uczniowskiego
§ 11
1. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok od momentu wybrania.
2. Po upływie roku odchodzący Zarząd zobowiązane jest rozpisać nowe wybory do Zarządu
SU.
§ 12
1. Wybory do Zarządu SU są:
a) tajne (głosujący pozostaje anonimowy),
b) powszechne (każdy uczeń uprawniony ma prawo głosu),
c) bezpośrednie (każdy musi osobiście oddać swój głos),
d) równe (jednakowo liczy się głos każdego ucznia).
2. Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do klasy III – VI Szkoły
Podstawowej oraz I – II Gimnazjum.
3. Kandydatem do Zarządu SU może być uczeń, który:
- uczęszcza systematycznie do szkoły
- ma dobre wyniki w nauce oraz zachowanie zgodne z prawem szkolnym.
4. Kandydaci zgłaszają chęć uczestnictwa od 1 do 5 czerwca danego roku szkolnego u
przewodniczącego bądź zastępcy SU.

5.Wybory odbywają się w połowie czerwca (II, III tydzień czerwca) danego roku szkolnego i
są poprzedzone minimum tygodniową kampanią wyborczą, podczas której kandydaci na
plakatach, bądź ulotkach przedstawiają informacje o sobie oraz pomysły na swoją działalność
w Samorządzie.
7. Kampania trwa do dnia wyborów.
8. Nad przebiegiem wyborów czuwa komisja złożona z uczniów klas III Gimnazjum –
członków SU wybranych losowo. Zadaniem komisji jest zweryfikowanie prawidłowości
zgłoszeń kandydatur, przygotowanie kart do głosowania, przeprowadzenie głosowania,
zabezpieczenie kart do głosowania, sporządzenie protokołu głosowania oraz ogłoszenie – w
ciągu 24 godzin od ich zakończenia – wyników wyborów poprzez wywieszenie nowego
składu samorządu uczniowskiego na tablicy ogłoszeń.
9. Każdy uczeń dokonuje wyboru trzech osób poprzez wypisanie nazwisk kandydatów.
10. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. Zastępcą,
sekretarzem, skarbnikiem zostają pozostali kandydaci. Pozostali kandydaci wchodzą w skład
sekcji samorządu uczniowskiego. Kandydaci , za obustronną zgodą, mogą zamienić się
funkcjami. Zamiana ta może nastąpić tylko i wyłącznie w ciągu dwóch dni po wyborach.
11. Wyboru kierowników i członków poszczególnych sekcji organizacyjnych dokonuje się
na zebraniu SU we wrześniu każdego nowego roku szkolnego spośród przedstawicieli
poszczególnych klas IV – VI Szkoły Podstawowej oraz I – III Gimnazjum
Rozdział 5
Finanse
§ 13
1. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności.
Dysponentem funduszu jest Zarząd w porozumieniu z Opiekunem.
2. Fundusze samorządów mogą być gromadzone z:
• kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów odpłatnie pracę,
• dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez,
• dochodów za zbiórkę surowców wtórnych,
• środków przekazywanych przez Radę Rodziców, zakład opiekuńczy, inne instytucje i
organizacje oraz osoby prywatne,
• składki przekazanej od każdego ucznia szkoły w wysokości 1zł na rok.

3. Dokumentację finansową prowadzi skarbnik wspierany przez Opiekuna Samorządu.

Rozdział 6
Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego
§ 14
1.Samorząd Uczniowski posiada:
a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
b) Księgę Protokołów,
c) roczny plan pracy.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 15
1.Zmiana (nowelizacja) Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego
uchwalenia.
2. Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych
przepisów.
3. Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupełniane przepisy,
podając zarazem nową treść przepisów.
4. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, Przewodniczący i Opiekun
opracowują i ogłaszają, w formie obwieszczenia, tekst jednolity Regulaminu.
5. Regulamin jest jawnie zatwierdzany na zebraniu Rady SU i Samorządów Klasowych.
6. Regulamin SU jest dostępny wszystkim uczniom.
Potwierdzenie o zgodności Regulaminu ze Statutem Szkoły:

Dyrektor Szkoły

