Załącznik do Uchwały nr 1/2016 Rady Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski w Chojnicach

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”
w Chojnicach
Na podstawie art. 55 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) uchwala co następuje:

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem z mocy i prawa tworzą wszyscy uczniowie
szkoły.
2. Samorząd działa w oparciu o regulamin Samorządu zgodny ze Statutem Szkoły.
3. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Praca w Samorządzie:
a) stwarza uczniom możliwość pełnego uczestnictwa w życiu szkoły,
b) uczy współdziałania i współodpowiedzialności za siebie i innych,
c) uaktywnia społecznie,
5. Działalność Samorządu wspiera i nadzoruje opiekun- nauczyciel.

§2
CELE I ZADANIA

1. Samorząd Uczniowski jest powołany do reprezentowania uczniów wobec organów szkoły.
2. Samorząd reprezentuje społeczność uczniowską wobec instytucji, organów i organizacji
pozaszkolnych.
3. Realizacja celów winna towarzyszyć dbałości o dobre imię szkoły.
4. Do zadań Samorządu należy w szczególności:
a) przedstawianie organom szkoły opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej,
b) współdziałanie z organami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki,
c) występowanie do organów szkoły o udzielenie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej
sytuacji,
d) mediacja przy rozstrzyganiu konfliktów dotyczącej społeczności szkolnej,
e) organizowanie uroczystości szkolnych,
f) organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej,
g) organizowanie samopomocy koleżeńskiej,
h) wnioskowanie o przyznanie stypendium MEN, zgodnie z odrębnymi przypisami,
i)
wnioskowanie do dyrektora o przyznanie pochwał i nagród,
j) występowanie z poręczeniem za ucznia, któremu grozi kara dyscyplinarna,
k) opiniowanie na wniosek dyrektora szkoły pracy nauczyciela,
l) przedstawienie propozycji do programu wychowawczego, programu profilaktycznego szkoły,
wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,

m) udział przedstawicieli Samorządu- z głosem doradczym, w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
Zespołu wychowawczego dotyczących spraw młodzieży,
n) zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku
pojawienia się takiego konfliktu, zgłaszanie go poprzez opiekuna Samorządu dyrektorowi szkoły lub
Radzie Pedagogicznej,
o) wyrażanie opinii dotyczącej problemów młodzieży, udział w formułowaniu przepisów
wewnątrzszkolnych regulujących życie w społeczności uczniowskiej.
5. Samorząd poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizacje uprawnień statutowych
społeczności uczniowskiej. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję, Samorząd
Uczniowski może wystąpić , z powiadomieniem dyrekcji, z pisemną skargą do Rzecznika Praw
Ucznia.

§3
ORGANY SAMORZĄDU

1. Organami Samorządu są:
a) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
b) Samorządy klasowe,
c) Rada Samorządu Uczniowskiego ( przewodniczący, zastępca, sekretarz, członek samorządu),
d) komisje stałe lub doraźne.
2. Kadencja samorządowych organów wybieranych trwa dwa lata.
3. Prawo kandydowania do rady Samorządu Uczniowskiego przysługuje każdemu uczniowi szkoły,
a do samorządu klasowego każdemu uczniowi danej klasy.
4. Wszystkie decyzje w/w organów Samorządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w
obecności, co najmniej połowy uprawnionych.
5. Opiekunowi samorządu przysługuje prawo wstrzymania realizacji decyzji Samorządu
niezgodnych ze Statutem Szkoły.
6. Członkowie Samorządów Klasowych współpracują z Radą Samorządu Uczniowskiego.

§4
SAMORZĄD KLASOWY

1. Samorząd klasowy składa się z trzech osób:
a) Przewodniczącego klasy
b) Zastępcy
c) Skarbnik
2. Samorząd klasowy reprezentuje uczniów klasy w zakresie wszystkich spraw należących do
właściwości samorządu.

§5
RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Do kompetencji rady Samorządu Uczniowskiego należy:
a) uchwalenie Regulaminu Samorządu,
b) uchwalenie zmian i uzupełnień Regulaminu,
c) uchwalenie głównych elementów programu działania Samorządu,
d) odwołanie członków organów wybieralnych Samorządu,
e) przydział i nadzorowanie wykonania zadań przydzielonych poszczególnym klasom,
f) wyrażanie, na wniosek dyrektora, opinii dotyczących problemów młodzieży, przepisów
wewnątrzszkolnych regulujących życie w społeczności uczniowskiej.
2. Rada Samorządu Uczniowskiego podejmuje uchwały po zasięgnięciu opinii klas.
3. Zebrania rady Samorządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.
4. Zebranie Rady Samorządu zwołuje Przewodniczący wraz z opiekunem.
5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad społeczność szkolna informowana jest z
minimum 2 dniowym wyprzedzeniem przez pisemne ogłoszenie umieszczone w tablicy ogłoszeń.
6. Zebraniu rady Samorządu przewodniczy Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a
obrady protokołuje Sekretarz.
7. W zebraniach Samorządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Radę
Samorządu.
8. Na pierwszym zebraniu następuje przydział funkcji i obowiązków.
9. W związku z poświadczonym przez opiekuna wypełnieniem swoich funkcji członkowi rady
samorządu Uczniowskiego przysługuje prawo do usprawiedliwionej obecności na lekcji.

§6
PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU I ZASTĘPCA

1. Na czele zarządu stoi przewodniczący Rady Samorządu.
2. Do zadań przewodniczącego należy:
a) realizacje programu prac Samorządu,
b) kierowanie pracami komisji,
c) kontakty z przewodniczącymi klas,
d) reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec rady i dyrekcji szkoły.
3. Kolejnym członkiem zarządu jest zastępca przewodniczącego Rady samorządu
4. Do zadań zastępcy należy wspomaganie przewodniczącego we wszystkich zadaniach
wynikających z jego funkcji.
5. W przypadku rezygnacji lub ukończenia szkoły przez przewodniczącego przed upływem kadencji
jego funkcje przejmuje zastępca do czasu kolejnych wyborów

§7
DOKUMENTACJA

1. Oryginał Regulaminu Samorządu Uczniowskiego przechowywany jest w dokumentacji szkoły.
2. Księga protokołów Samorządu Szkolnego przechowywana jest w zabezpieczonym miejscu na
terenie szkoły.
3. Protokoły Komisji Wyborczej przechowywane są przez czas trwania kadencji, której dotyczą.

§8
ORDYNACJA WYBORCZA

1. Ustępująca rada Samorządu Szkolnego w porozumieniu z opiekunem wyłania Komisję
Wyborczą.
2. Zadaniem Komisji jest zweryfikowanie prawidłowości zgłoszeń kandydatur, przeprowadzenie
głosowania, zabezpieczenie kart do głosowania, sporządzenie protokołu głosowania oraz ogłoszeniew ciągu 24 godzin od ich zakończenia- wyników wyborów.
3. W skład Komisji wchodzą uczniowie, którzy na zebraniu wyrażą zgodę na pełnienie funkcji w
Komisji Wyborczej. Członkowie Komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i
sekretarza.
4. Kandydować w wyborach może każdy uczeń w pełni praw uczniowskich.
5. Wybory poprzedza minimum tygodniowa kampania wyborcza, podczas której kandydaci mają
prawo do zaprezentowania własnego programu działania samorządu.
6. Wybory odbywają się w trybie tajnym.
7. Głosuje się na przygotowanych przez Komisje kartach zawierających pełną, aktualna listę
kandydatów.
9. Sposób przeprowadzania wyborów powinien umożliwić wzięcie udziału możliwie jak
największej liczbie uprawnionych.
10. Wybory winny odbyć się w miesiącu październiku.

