Regulamin
Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu
§1
Postanowienia ogólne
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
2. Samorząd działa w oparciu o Regulamin Samorządu i Statut 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.
Kandydatury na to stanowisko wskazuje Samorząd

Szkolny, a wyboru

dokonuje Dyrektor Szkoły. Opiekun pełni swoją funkcję przez okres jednego
roku szkolnego.
§2
Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego.
1. Samorząd Uczniowski jest powołany do reprezentowania uczniów wobec
organów Szkoły.
2. Samorząd reprezentuje społeczność uczniowską wobec instytucji, organów
i organizacji pozaszkolnych.
3. Realizacji celów winna towarzyszyć dbałość o dobre imię Szkoły.
4. Do zadań Samorządu należy w szczególności:
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a)

przedstawienie

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 dotyczących społeczności
szkolnej,
e)

organizowanie uroczystości szkolnych,

f)

organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej,

g) organizowanie samopomocy koleżeńskiej,
h) wnioskowanie o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów,
zgodnie z odrębnymi przepisami,
i)

wnioskowanie do Dyrektora o udzielenie uczniom: pochwał, nagród i
nagan,

j)

występowanie

z

poręczeniem za

ucznia,

któremu

grozi

kara

dyscyplinarna,
k) opiniowanie na wniosek Dyrektora Szkoły pracy nauczyciela.
5. Samorząd poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację
uprawnień statutowych społeczności uczniowskiej. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez Dyrekcję, Samorząd Szkolny może
wystąpić / z powiadomieniem / z pisemną skargą do Szkolnego Rzecznika
Praw Ucznia, a gdy to nie przyniesie efektów, wystąpić do Krajowego
Rzecznika Praw Ucznia.
§3
Organy Samorządu Uczniowskiego
1. Organami Samorządu są:
A.

Samorządy Klasowe,
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B.

Samorząd Szkolny,

C.

Rada Samorządu Szkolnego,

Kadencja samorządowych organów wybieralnych trwa jeden rok.
2. Wszystkie wybory personalne dokonywane są w głosowaniu tajnym.
3. Wszystkie

decyzje

podejmowane

są

zwykłą

większością

głosów,

w obecności co najmniej połowy uprawnionych.
4. Opiekunowi Samorządu przysługuje prawo wstrzymania realizacji decyzji
Samorządu niezgodnych ze statutem Szkoły.
§4
Samorząd Klasowy
1. Samorząd Klasowy składa się z trzech osób:
a) przewodniczącego klasy (wybieranego co roku, w tajnym głosowaniu),
b) zastępcy (wybieranego co roku, w tajnym głosowaniu),
c) skarbnika(wybieranego co roku, w tajnym głosowaniu) .
2. Samorząd Klasowy reprezentuje uczniów klasy w zakresie wszystkich spraw
należących do właściwości Samorządu.
§5
Samorząd Szkolny. Rada Samorządu Szkolnego.
1. Samorząd Szkolny tworzą Przewodniczący Samorządów Klasowych,
wyłonieni w głosowaniu tajnym, w którym udział bierze cała klasa.
2. Do kompetencji Samorządu Szkolnego należy:
a) uchwalenie Regulaminu Samorządu,
b) uchwalenie zmian i uzupełnień Regulaminu,
c) uchwalenie głównych elementów programu działania Samorządu,
d) odwołanie członków organów wybieralnych Samorządu,
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e)

przydział

i

nadzorowanie

wykonania

zadań

przydzielonych

poszczególnym klasom, (z możliwością zamiany takiego zadania na inne,
zaproponowane przez klasę i zatwierdzone przez Samorząd).
3. Samorząd Szkolny podejmuje uchwały po zasięgnięciu opinii klas.
5. Samorząd może działać w Komisjach, wyłonionymi zgodnie z potrzebami
młodzieży.
Powołana przez Samorząd Uczniowski, Komisja Regulaminowa w swojej
kompetencji ma :


rozstrzyganie wraz z Dyrektorem Szkoły, spraw, które dotyczą
niesubordynacji lub jakiejkolwiek innej formy złamania prawa w Szkole
przez uczniów.



zbieranie i rozpatrywanie skarg lub wniosków złożonych przez uczniów
Zespołu Szkół Nr 1,

6. Zebranie Samorządu zwołuje Rada

Samorządu Szkolnego wraz z

Opiekunem.
7. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad społeczność szkolna
informowana jest z minimum dwudniowym wyprzedzeniem przez pisemne
ogłoszenie umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz w formie komunikatów
ogłaszanych w klasach, na Facebook’u.
6. Zebraniu Samorządu przewodniczy Przewodniczący, a obrady protokołuje
Sekretarz, lub wskazana osoba.
7. Nadzwyczajne zebranie Samorządu zwołuje Opiekun na umotywowany
wniosek podpisany przez co najmniej połowę członków Samorządu Szkolnego.
8. W zebraniach Samorządu Szkolnego mogą uczestniczyć z głosem doradczym
osoby zaproszone przez Radę Samorządu Szkolnego.
9. Radę Samorządu Szkolnego stanowią:
a) Przewodniczący,
b) Zastępca Przewodniczącego,
c) Sekretarz.
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10. Rada Samorządu Szkolnego jest organem wykonawczym Samorządu
Szkolnego.
11.

Zebrania

Rady

Samorządu

Szkolnego

zwołuje

Przewodniczący

lub Opiekun Samorządu.
12.

Zebrania

Samorządu

Szkolnego/Rady

Samorządu

Szkolnego

są protokołowane w Księdze Protokołów Samorządu Szkolnego.
13. W przypadku niekompetencji* członka Rady, Rada Samorządu Szkolnego i
pozostali członkowie wraz z Opiekunem mają prawo odwołać go z pełnionej
funkcji, co nie oznacza równoczesnego pozbawienia członkostwa w tymże.
* Przez niekompetencję rozumie się:
- niewypełnianie obowiązków i zadań wynikających z pełnionej funkcji,
- działania niezgodne z Regulaminem,
- działanie na szkodą społeczności uczniowskiej,
- zachowania niegodne ucznia.
Odwołanemu przysługuje prawo do poddania się pod ocenę Samorządu
Szkolnego, którego decyzja jest ostateczna.
14. W związku z poświadczonym przez Opiekuna wypełnianiem swoich funkcji,
członkowi

Samorządu

Szkolnego/Rady

Samorządu

Szkolnego

w porozumieniu z Dyrektorem przysługuje prawo do usprawiedliwionej
nieobecności na lekcji.
15. Samorząd organizuje wybory rzecznika SU.
§6
Dokumentacja
1. Oryginał Regulaminu Samorządu Uczniowskiego przechowywany jest
w dokumentacji Szkoły.
2. Księga

Protokołów

Samorządu

w dokumentacji Szkoły.
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Szkolnego

przechowywana

jest

3. Protokoły Komisji Wyborczej przechowywane są przez czas trwania
kadencji, której dotyczą.
§7
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 ogłoszenie - w ciągu 24 godzin od
ich zakończenia - wyników wyborów.
3. Kandydować w wyborach może każdy uczeń w pełni praw uczniowskich,
który pod swoim zgłoszeniem do wyborów zgromadzi co najmniej 50
podpisów uczniów, popierających kandydaturę.
4. Wybory poprzedza minimum tygodniowa kampania wyborcza, podczas
której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu
działania Samorządu.
5. Wybory odbywają się w trybie tajnym.
6. Głosuje się na przygotowanych przez Komisję kartach zawierających pełną,
aktualną listę kandydatów.
7. Głos ważny to taki, który zawiera nie więcej niż dwa wskazania przy
nazwiskach kandydatów.
8. Sposób przeprowadzenia wyborów powinien umożliwić wzięcie w nich
udziału wszystkim uprawnionym.
9. Wybory winny odbyć się do 30 września włącznie.
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10.Nowa kadencja Rady Samorządu Szkolnego rozpoczyna się z dniem l
października i trwa do 30 września następnego roku szkolnego.
11. Członkowie Rady Samorządu Szkolnego mogą być wybierani tylko na 2
kadencje.

§8
Postanowienia końcowe.
1. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Samorząd Szkolny dnia
03.09.2013 i z tym samym dniem wszedł w życie.
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