REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W
RADZYNIU PODLASKIM
§1.
1. Samorząd szkolny tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Uczniowie poszczególnych
klas tworzą samorządy klasowe.
§2
2. Do zadań samorządu należy:
1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania
obowiązków szkolnych.
2. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów,
spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności
uczniowskiej.
3. Rozwijanie w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań
naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych.
4. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, wygląd estetyczny szkoły i jej
otoczenia.
5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w
nauce.
6. Współudział w rozstrzyganiu sporów między uczniami, na życzenie
uczniów w sporach między uczniem a nauczycielem.
7. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej
tradycji.
8. Wspomaganie pracy nauczycieli, wychowawców i dyrektora w
realizowaniu statusowych zadań szkoły.
§3
1. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczące
realizacji praw uczniowskich takich jak:
a) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i
zachowaniu
b) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością
rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań
c) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej
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d) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej,
sportowej rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami
możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem
szkoły
e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu
2. Samorząd uczniowski ma również prawo do :
a) współdecydowania o przyznawaniu uczniom pomocy materialnej,
miejsc w internacie i stołówce szkolnej
b) zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole
c) udzielanie poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej
im kary z wyjątkiem kary za bójki, kradzieże, rozboje, wyłudzanie
pieniędzy
d) udział jego przedstawicieli z głosem doradczym w posiedzeniu rady
pedagogicznej i jej komisji oraz rady rodziców, dotyczących
ustalenia przepisów wewnątrz szkolnych, praw, spraw
wychowawczych i opiekuńczych
e) dysponowanie z porozumieniem z dyrektorem i opiekunem
samorządu funduszami będącymi w posiadaniu samorządu
§4
1. Organami samorządu uczniowskiego są:
a) zebranie przedstawicieli samorządów klasowych
b) rada samorządu uczniowskiego w skład której wchodzą
- przewodniczący samorządu klasowego
- zarząd rady samorządu szkolnego
- przewodniczący sekcji
c) sekcje samorządu
2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
§5
1. Radę samorządu klasowego wybierają uczniowie we wrześniu na zebraniach
klasowych w drodze głosowania jawnego lub tajnego. W skład rady samorządu
klasowego wchodzą:
a) gospodarz klasy
b) z-ca gospodarza ( klasach łączonych dwuzawodowych), który pełni
rolę sekretarza
c) skarbnik

2. Zebranie przedstawicieli samorządów kasowych powołuje w głosowaniu
jawnym zarząd rady samorządu szkolnego i członków poszczególnych sekcji.
3. Sposób głosowania:
a) każdy z uczestników zebrania głosuje tylko jeden raz na jednego ze
zgłoszonych kandydatów do zarządu i następnie na członków
poszczególnych sekcji.
-3b) kandydaci, którzy uzyskają największe liczby głosów zostają wybrani
członkami poszczególnych komórek samorządu
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c) każdy z uczestników zebrania może podać dowolną liczbę kandydatów do
poszczególnych komórek samorządu. Zgłaszany kandydat musi wyrazić
zgodę, by jego nazwisko umieścić na liście kandydatów.
W skład zarządu wchodzi 6 uczniów możliwie wszystkich typów szkół
wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Zarząd spośród
swego grona wybiera przewodniczącego, 2 wiseprzewodniczących, 2 sekretarzy i
skarbnika.
Przewodniczącym samorządu szkolnego powinien być uczeń który:
a. osiąga pozytywne wyniki w nauce
b. cieszy się autorytetem młodzieży i nauczycieli
Wybory rady samorządu szkolnego odbywają się w listopadzie lub grudniu na
okres następnego roku kalendarzowego.
Kadencja samorządu szkolnego trwa przez okres jednego roku kalendarzowegood wyborów do wyborów. Uczeń może pełnić tę samą funkcję pochodzącą z
wyboru nie dłużej niż dwie kadencje.
Zebranie przedstawicieli samorządów klasowych wybiera w głosowaniu jawnym
opiekuna samorządu szkolnego spośród zgłoszonych nauczycieli.

§6
1. Do rady samorządu uczniowskiego można występować z wnioskami w sprawach:
a) planu pracy samorządu
b) zmian w regulaminie samorządu
c) powoływania sekcji problemowych samorządu
d) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej
e) zmian w składzie organów samorządu
2. Do zadań zarządu rady należy w szczególności:
a. współpraca z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i radą rodziców w
sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia
b. zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole
c. udzielanie poręczeń za uczniów celem wstrzymania wymierzonej im
kary
d. przygotowanie projektu uchwał

e. delegowanie przedstawicieli do udziału w posiedzeniach rady
pedagogicznej
f. zwoływanie zebrań zarządu rady i przedstawicieli samorządów
.
klasowych
g. dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w
posiadaniu samorządu
h. prowadzenie dokumentacji samorządu
-43. Do kompetencji przewodniczącego samorządu uczniowskiego należy:
a) kierowanie pracą samorządu
b) reprezentowanie uczniów wobec dyrektora szkoły, rady
pedagogicznej, rady rodziców
c) zwoływanie zebrań zarządu rady samorządu szkolnego
d) współdziałanie z nauczycielem-opiekunem

§ 7

1. Zebrania, narady, spotkania wynikające z działalności samorządu odbywają się
w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, a za zgodą wychowawcy klasy mogą
odbywać się również podczas godziny przeznaczonej do jego dyspozycji.
2. Zebrania rady samorządu lub zarządu rady odbywają się z inicjatywy
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego samorządu oraz opiekuna lub
dyrektora szkoły.
§8

1. Uchwały organów samorządu podejmowane są zwykłą większością głosów
przy obcości co najmniej połowy członków.
2. Głosowanie nad przyjęciem uchwały odbywa się w trybie jawnym
3. Uchwały rady samorządu lub jego zarządu obowiązują wszystkich uczniów
szkoły.
4. Dyrektor szkoły ma obowiązek wstrzymanie i uchylania uchwał lun innych
postanowień samorządu jeśli są one sprzeczne z prawem lun celami
wychowawczymi szkoły.
§9

1. W ramach samorządu uczniowskiego działają sekcje:
a) sekcja socjalno-bytowa ( 3-osobowa)
b) sekcja dyżurów, imprez i rozrywki (5-osobowa)
c) inne ( w miarę potrzeb)
2. W sekcjach mogą pracować wszyscy uczniowie szkoły
3. Zadania sekcji określa zarząd rady samorządu szkolnego w porozumieniu z
przewodniczącym sekcji

-54. Sekcje w realizacji swoich zadań korzystają z pomocy i opieki nauczycieli
wytypowanych przez zarząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
§10

1. Samorząd może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania
jego działalności.
2. Dysponentem funduszy jest zarząd rady samorządu w porozumieniu z
.
opiekunem.
3. Fundusze gromadzone mogą być:
a) z kwot uzyskanych za wykonaną przez uczniów odpłatną pracę
b) z dochodów uzyskiwanych z organizowanych przez samorząd
imprez
c) z dobrowolnych wpłat osób i instytucji wspomagających szkołę
5. Fundusze gromadzone są na koncie funduszu środków specjalnych szkoły.
§11

1. Do obowiązków opiekuna szkolnego należy:
a) Udzielanie pomocy w realizacji zadań w szczególności
wymagających udziału nauczycieli i dyrektora szkoły
b) Zapewnieniu z upoważnienia dyrektora niezbędnych warunków
organizacyjnych do samorządnej działalności młodzieży
c) Czuwania nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również
w zakresie dysponowania jego funduszami
d) Informowanie młodzieży o uchwałach rady pedagogicznej
dotyczących spraw uczniowskich
e) Inspirowanie nauczycieli do współpracy z samorządem i udzielanie
mu pomocy w jego działalności
e) Uczestnictwo w ocenianiu pracy samorządu dokonywanej przez
dyrektora szkoły i radę pedagogiczną.
§12

1. Dokumentację samorządu szkolnego stanowią:
a) roczny plan pracy
b) zeszyt protokołów z zebrań i notatek z wykonywanych przez
samorząd zadań
2. Informacje o działalności samorządu przekazywane są społeczności
. uczniowskiej za pośrednictwem radiowęzła lub tablicy ogłoszeń

