Załącznik 4
Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu

REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu
Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół im. gen. Władysława
Andersa w Złocieńcu. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on
być członkiem samorządu oraz jego władz
2. Samorząd uczniowski, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie
oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły oraz
niniejszego Regulaminu.
3. Organy Samorządu wybierane są w demokratycznych wyborach , których zasady
określa ordynacja wyborcza.
4. Samorząd Uczniowski jest organizacją niezależną, a jego organy są reprezentantami
ogółu uczniów szkoły.
Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU
Do głównych celów działalności SU należą:
1. Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania
wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
2. Przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii
i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
3. Zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
1. i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
4. Promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
5. Organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej,
sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
6. Reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców
oraz reprezentowanie uczniów szkoły na zewnątrz.
7. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i
nauczycielami lub innymi pracownikami szkoły, a w przypadku pojawienia się takiego
konfliktu zgłoszenie go Dyrekcji Szkoły
8. Dbanie w całokształcie swojej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie
i wzbogacanie jej tradycji.
Rozdział III: OPIEKUN SU
1. Opiekun czuwa nad całokształtem prac Samorządu, doradza i wspomaga inicjatywy
uczniowskie.
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2. Opiekun pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
3. Opiekun jest ogniwem łączącym uczniów i ich przedstawicieli z Radą Pedagogiczną
i Rada Rodziców.
4. Opiekun informuje młodzież o uchwałach rady pedagogicznej dotyczących spraw
uczniowskich.
5. Opiekun inspiruje nauczycieli do współpracy z samorządem.
6. Opiekunem SU jest nauczyciel, któremu tę funkcję powierza na czas nieokreślony
Dyrektor po zasięgnięciu opinii Zarządu SU. Warunkiem wyboru Opiekuna jest
wyrażenie przez niego zgody.
7. Bezpośrednim opiekunem Samorządu Klasowego jest wychowawca klasy, który
realizuje w ten sposób zadania nauczyciela wychowawcy.
Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.
1. Organami Samorządu są:
a) Samorząd klasowy,
b) Rada SU, którą tworzą wszyscy Przewodniczący klas,
c) Zarząd SU w składzie: Przewodniczący SU, Zastępca Przewodniczącego SU,
Sekretarz SU.
2. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.
3. Zebranie wszystkich uczniów jest najwyższą władzą samorządu zwaną – walnym
zgromadzeniem. Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu mają wszyscy uczniowie
szkoły.
4. Do zadań Przewodniczącego Samorządu należy:
a) czuwanie nad całokształtem pracy Samorządu i jego organów,
b) zwoływanie i kierowanie pracami Zarządu i Rady SU,
c) reprezentowanie interesów uczniów w Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej
i przed Dyrektorem Szkoły.
5. Do zadań Rady SU należą:
a) uchwalanie Regulaminu SU,
b) współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,
c) podejmowanie uchwał w sprawie dokonywania zmian w regulaminie,
d) podejmowanie uchwał w ramach kompetencji SU,
e) kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz
Statutem Szkoły,
f) opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,
g) zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU.
6. Obrady Rady SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie
co najmniej połowy członków Rady SU przynajmniej raz na kwartał.
7. Do zadań Zarządu SU należy:
a) kierowanie pracą SU
b) wykonywanie uchwał Rady SU
c) dokonywanie zatwierdzenia wyboru Opiekuna SU, po wcześniejszym
zaopiniowaniu go przez Radę SU
d) pomoc w przygotowaniu i organizacji uroczystości szkolnych
e) rozwiązywanie spraw spornych dotyczących uczniów
f) występowanie z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Rodziców i Rady
Pedagogicznej w ramach swoich kompetencji
g) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich
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h) opracowanie rocznego planu działania SU
i) identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby
8. Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na
żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz
w miesiącu.
9. Do obowiązków Przewodniczących Samorządów Klasowych należy:
a) uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU
b) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji
c) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU
d) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.
10. Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych
członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
11. Organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków.
12. Decyzje Rady i Zarządu SU mogą być uchylone przez Dyrektora szkoły, gdy są
sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.
Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA
1. Organy wybieralne SU: Zarząd SU oraz Przewodniczący Samorządów Klasowych są
wybierani co roku w miesiącu wrześniu. Wybory do organów SU są równe, tajne,
powszechne, bezpośrednie i większościowe.
2. Wybory Przewodniczących Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 3
godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym
przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje
osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.
3. Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza.
4. Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 2 tygodnie przed ustalonym przez
dyrekcję szkoły terminem wyborów.
5. Przedstawiciele uczniów będący w Komisji Wyborczej nie mogą korzystać z biernego
prawa wyborczego. Czynne prawo wyborcze posiada każdy uczeń szkoły, który
przedłoży listę 40 uczniów Zespołu Szkól popierających jego kandydaturę oraz
pozytywną opinię swojego wychowawcy. Przewodniczący Samorządów Klasowych
nie mogą ubiegać się o mandat członków Zarządu.
6. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: Dyrektor Szkoły, Opiekun Samorządu i trzech
przedstawicieli uczniów, wybranych drogą losowania. Do jej obowiązków należy:
a) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
b) określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii
wyborczej,
c) przygotowanie wyborów,
d) ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,
e) przeprowadzenie wyborów,
f) obliczenie głosów,
g) sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.
7. Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:
a) Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU umieszczone są w
kolejności alfabetycznej,
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b) Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą
w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej
członkom Komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania
wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej,
c) Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę
głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU,
d) Wiceprzewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w
kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU,
e) Członkami Zarządu SU zostają dalsze 4 osoby, które otrzymały największą liczbę
głosów,
f) Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje
trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory
uzupełniające,
g) Szkolna Komisja Wyborcza sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej
członkowie,
8. Mandat członka Zarządu SU oraz Przewodniczącego Samorządu Klasowego wygasa
w razie: rezygnacji, końca kadencji, po ukończeniu nauki w szkole lub skreśleniu z
listy uczniów, po wycofaniu pozytywnej opinii wychowawcy.
9. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:
a) w miejsce Przewodniczącego Samorządu Klasowego – na czas określony
obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący
b) w miejsce stałych członków Zarządu SU - Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich
obowiązki
c) w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki
Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący
d) w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – obowiązki Opiekuna pełni
tymczasowo dyrektor szkoły.
Rozdział VI: DOKUMENTACJA SU
1.Samorząd Uczniowski posiada:
a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
b) Ordynację Wyborczą,
c) roczny plan pracy,
e) sprawozdania z działalności.
Rozdział VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady SU i
Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU lub Dyrektora
szkoły.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły.
3. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego
powodu negatywnie oceniani.
4. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców z Samorządem powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich
zainteresowanych stron
5. Decyzje podjęte przez Samorząd muszą być zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły.
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