Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Technicznych
Im. Wincentego Pola w Gorlicach

Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 67 poz. 329 z 1996.
z późniejszymi zmianami) Nowelizacja Ustawy – 2 lipca 2004 r. z późniejszymi zmianami.

I.

Postanowienia Ogólne.
1) Samorząd Uczniowski działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Statutu
szkoły i niniejszego regulaminu.
2) Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
3) Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
4) Niezależnymi organami samorządu uczniowskiego są:
a) Rada młodzieżowa, czyli zgromadzenie przewodniczących klas.
b) Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
5) Organy samorządu współpracują ze sobą, mając na względzie przede wszystkim
dobro wszystkich uczniów.
Najwyższą władzą młodzieżową w klasie jest samorząd klasowy. Gospodarz klasy
jest łącznikiem między zarządem szkolnym i klasą, zobowiązany jest do
systematycznego uczestnictwa w zebraniach, przekazywania bieżących informacji,
wykonywanie powierzonych obowiązków, mobilizowania klasy do aktywności,
dbania o dobre imię i pozycję klasy w szkole.
6) Rady klasowe liczą po 3 osoby. Kadencja Rad Klasowych trwa 1 rok.
7) Zarząd liczy 7 – 9 osób. Kadencja Zarządu trwa 1 rok.

II. Celem samorządu jest:
1) Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz
partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów
wychowawczych szkoły.
2) Rozwijanie

demokratycznych

form

współżycia,

współdziałania

uczniów

i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę
i grupę.
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3) Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do
aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
III. Do zadań samorządu należy:
1) Organizowanie społeczności

uczniowskiej

do

jak

najlepszego

spełnienia

obowiązków szkolnych i innych obowiązków wynikających z realizacji zdań szkoły.
2) Przedstawienie organom szkoły opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.
3) Współdziałanie z organami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków
do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej.
4) Współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych,
turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
5) Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania
niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły koleżeńskiej uczniom napotykającym
trudności w szkole.
6) Organizowanie pomocy
7) Rozstrzyganie sporów między uczniami i zapobiegania konfliktom między uczniami
i nauczycielami.
8) Dbanie – całokształcie swojej działalności – o dobre imię i honor szkoły,
kultywowanie i wzbogacenie jej tradycji.
IV. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego:
1) Przedstawienie

propozycji

do

planu

dydaktyczno-wychowawczego

szkoły

wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.
2) Udział w tworzeniu wewnątrzszkolnych przepisów.
3) Zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole.
4) Udział w opiniowaniu szkoły o uczniach i nauczycielach.
5) Udział przedstawiciela Samorządu w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z głosem
doradczym.
6) Prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej i korzystanie z radiowęzła.
7) Prawo do wyboru nauczyciela na opiekuna samorządu uczniowskiego.
8) Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem, wewnątrz
szkolnym systemem nauczania, oraz z przedmiotowym systemem nauczania.
9) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
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10) Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z Dyrektorem.
11) Ponadto samorząd opiniuje wniosek Dyrektora Zespołu o skreślenie ucznia z listy
uczniów.
12) Prawo do dysponowania w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi
w posiadaniu samorządu.

V.

Struktura organizacyjna i wybory samorządu.
1) Wszyscy uczniowie szkoły należą do samorządu uczniowskiego, a uczniowie
poszczególnych klas – do samorządu klasowego.
2) Najwyższą władzą samorządu klasowego i uczniowskiego jest zebranie ogólne
członków, funkcję najwyższej władzy samorządu uczniowskiego może spełniać
także konferencja przedstawicieli samorządów klasowych.
3) Władzą wykonawczą samorządów są rady samorządu klasowego i uczniowskiego,
organem kontrolnym samorządu uczniowskiego jest komisja rewizyjna.
4) Radę samorządu klasowego tworzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego,
skarbnik.
5) Radę Samorządu uczniowskiego tworzą: przewodniczący, zastępca, skarbnik oraz
członkowie. Liczbę członków rady samorządu określa zebranie przedstawicieli
samorządów klasowych.
6) Przewodniczący zarządu samorządu uczniowskiego:
a) Kieruje pracami zarządu samorządu uczniowskiego.
b) Planuje i zwołuje zebrania zarządu samorządu uczniowskiego.
c) Angażuje jak największą liczbę uczniów na rzecz pracy samorządu
uczniowskiego.
d) Współdziała z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i opiekunem samorządu
uczniowskiego.
e) Pełni funkcję łącznika między uczniami a pozostałymi organami szkoły.
f) Reprezentuje samorząd uczniowski na zewnątrz.
7) Zastępca przewodniczącego:
a) Jest pełnomocnikiem przewodniczącego.
b) W czasie nieobecności przewodniczącego pełni jego obowiązki.
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8) Skarbnik:
a) Współpracuje z przewodniczącym i opiekunem samorządu uczniowskiego
w sprawach budżetu i finansów samorządu uczniowskiego.
b) Zajmuje się funduszami, prowadzi dokumentacje finansową.
9) Rada samorządu uczniowskiego może powołać sekcje do realizowania zadań
z różnych dziedzin życia szkoły. Zakres zadań sekcji określa rada samorządu
szkoły.
10) Wybory do samorządu klasowego dokonuje się spośród uczniów danej klasy
w sposób demokratyczny.
11) Wybory do zarządu samorządu uczniowskiego są ogłaszane przez opiekuna
samorządu uczniowskiego wraz z kalendarzem wyborczym.
12) Wybory do zarządu samorządu uczniowskiego odbywają się na przełomie
września, października każdego roku szkolnego.
13) Kandydatem do zarządu samorządu uczniowskiego może zostać każdy uczeń
szkoły pod warunkiem, że nie dostał nagany od dyrektora.
14) Kandydatem do zarządu samorządu uczniowskiego może być uczeń wytypowany
przez klasę w wyborach wewnątrzklasowych. Uczniowie mogą również zgłaszać
swoje kandydatury indywidualne do opiekuna samorządu uczniowskiego. Każdy
kandydat powinien przedstawić listę z dwudziestoma podpisami uczniów
popierających jego start w wyborach.
15) Zgłoszenie kandydatury do zarządu samorządu uczniowskiego ma formę pisemną
i zawiera: nazwisko, imię, i klasę kandydata oraz wyrażoną przez niego zgodę na
udział w wyborach.
16) Osoby kandydujące do zarządu samorządu uczniowskiego powinny znać Statut
Szkoły, w szczególności punkty dotyczące Praw i Obowiązków Ucznia,
Wewnątrzszkolny System Oceniania i Regulamin samorządu uczniowskiego.
17) Poszczególni kandydaci mają prawo do prowadzenia aktywnej kampanii
wyborczej w określonym miejscu i czasie, tj. spotkań przedwyborczych, akcji
plakatowych, happeningów z zachowaniem wysokiej kultury i zasad „fair play”.
18) Nad prawidłowym przebiegiem wyborów zarządu samorządu uczniowskiego
czuwa komisja wyborcza.
19) Komisja wyborcza jest powoływana spośród przewodniczących klas, którzy nie
kandydują do zarządu samorządu uczniowskiego.
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20) Komisja przygotowuje karty do głosowania. Na karcie do głosowania
umieszczone są wszystkie nazwiska i imiona uczniów kandydujących do zarządu
samorządu uczniowskiego oraz klasa, do której uczęszczają.
21) Wybory dokonuje się przez postawienie na karcie do głosowania znaczka X przy
jednym kandydacie.
22) Osoba upoważniona do głosowania wrzuca kartę wyborczą do urny w obecności
komisji wyborczej oraz opiekuna samorządu uczniowskiego czuwającego nad
przebiegiem wyborów.
23) Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania została zniszczona lub dokonano
większej liczby skreśleń.
24) Po zakończeniu wyborów komisja wyborcza liczy głosy i sporządza protokół
powyborczy. W protokole należy wymienić liczbę osób uprawnionych do
głosowania, liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, liczbę
głosów ważnych, liczbę głosów nieważnych.
25) Uczeń, który uzyskał największą liczbę głosów zostaje przewodniczącym
samorządu uczniowskiego, drugi w kolejności zastępcą przewodniczącego,
a trzeci skarbnikiem samorządu uczniowskiego.
26) Wyniki wyborów zostają podane do publicznej wiadomości następnego dnia po
wyborach w formie komunikatu i protokołu powyborczego umieszczonego na
tablicy informacyjnej.
27) Członka zarządu samorządu uczniowskiego można odwołać na wniosek rady
młodzieżowej, opiekuna samorządu uczniowskiego, dyrektora szkoły oraz rady
pedagogicznej, jeżeli narusza Statut Szkoły, Regulamin samorządu uczniowskiego
lub nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków.
28) Odwołanie członka zarządu samorządu uczniowskiego rozpatrują pozostali
członkowie zarządu w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego przy
współudziale dyrektora szkoły i reprezentantów rady pedagogicznej.
29) Podjęcie decyzji o ewentualnym odwołaniu następuje w wyniku głosowania
tajnego, równego i bezpośredniego pod nieobecność zainteresowanego.
30) W wypadku usunięcia członka zarządu samorządu uczniowskiego ma on prawo
w ciągu siedmiu dni odwołać się do opiekuna samorządu, lub dyrektora szkoły.
31) Na miejsce odwołanego członka zarządu samorządu uczniowskiego powołuje się
ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów.
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32) Wyboru do Komisji rewizyjnej i sekcji dokonuje się spośród członków rady
samorządu uczniowskiego.
33) Kadencja rady samorządu szkolnego i komisji rewizyjnej trwa przez okres roku
szkolnego.
34) Samorząd uczniowski może powoływać sąd koleżeński do rozpatrywania
konfliktów między uczniami. Członków sądu koleżeńskiego – z zapewnieniem
uczestnictwa przedstawicieli samorządów klasowych zainteresowanych stron –
wybiera rada samorządu szkolnego.
Obowiązki rad samorządów i komisji rewizyjnej.

VI.

1) Rady samorządów i komisja rewizyjna współpracują z wychowawcami klas
i z organami szkoły, uzgadniając z nimi plan pracy i wcześniejsze przedsięwzięcia.
2) Organizują zebrania, narady i spotkania w czasie wolnym od zajęć szkolnych, a za
zgodą dyrekcji lub wychowawcy klasy również podczas zajęć szkolnych
w szczególnych sytuacjach.
3) Rady samorządów i komisja rewizyjna informują ogół uczniów o swojej
działalności i składają im sprawozdania – najmniej jeden raz w semestrze.

VII.

Fundusze samorządów.

1) Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich
działalności. Dysponentami funduszów są rady samorządów w porozumieniu
z opiekunem.
2) Fundusze mogą być tworzone z kwot uzyskanych za wykonaną pracę,
z organizacji imprez i ze środków przekazanych przez rodziców, organizacje,
przedsiębiorstwa lub instytucje.
3) Finanse i dokumentacje powinny być prowadzone zgodnie z ogólnymi zasadami
obowiązującymi w gospodarowaniu funduszami.

VIII.

Obowiązki organów szkoły wobec samorządu.

1) Do obowiązków organów szkoły wobec samorządu należy udzielenie pomocy
w całokształcie ich działalności.
2) Zapoznanie przedstawicieli rad uczniowskich z tymi elementami planu
działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od
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aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowania ich o aktualnych
sprawach wychowawczych i problemach szkoły.
3) Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do
działalności samorządów.
4) Wysłuchiwanie i wykorzystanie opinii uczniowskich oraz informowanie
o zajętych przez organ szkoły stanowisku.
5) Czuwanie nad zgodnością działalności samorządu uczniowskiego z celami
wychowawczymi szkoły.
6) Dyrektor szkoły może zawiesić lub uchylić uchwały oraz inne postanowienia
samorządu, jeżeli są one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

IX.

Opiekun samorządu uczniowskiego.
1) Opiekunem samorządu uczniowskiego może zostać każdy nauczyciel Zespołu
Szkół Technicznych w Gorlicach.
2) Wybory na opiekuna samorządu uczniowskiego przeprowadzany jest w klasach.
Każdy uczeń oddaje jeden głoś na karcie głosowania.
3) Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania została zniszczona lub dokonano
większej liczby skreśleń.
4) Opiekunem samorządu uczniowskiego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała
największą ilość głosów.
5) Komisja skrutacyjna składa się z przewodniczących klas, komisja liczy głosy,
sporządza protokół i ogłasza wyniki wyborów.
6) Do obowiązków opiekuna samorządu szkolnego należy udzielenie pomocy w
realizacji zadań w szczególności wymagających udziału nauczycieli i dyrekcji
szkoły.
7) Zapewnienie

niezbędnych

warunków

organizacyjnych

do

samorządnej

działalności młodzieży.
8) Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu w tym również w zakresie
dysponowania jego funduszami.
9) Informowanie młodzieży o uchwałach rady pedagogicznej dotyczących spraw
uczniowskich.
10) Inspirowanie nauczycieli do współpracy z samorządem.
11) Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa dwa lata.
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X.

Postanowienia ogólne.
1) Regulamin samorządu jest podstawowym dokumentem regulaminu działania
samorządu uczniowskiego.
2) Zmiany w nim mogą nastąpić z chwilą jego działania, zmian prawnych oraz zmian
w statucie szkoły.
3) Regulamin samorządu wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
4) Regulamin Opracował Samorząd Uczniowski wspólnie z opiekunem samorządu
uczniowskiego.
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