Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych
im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
§1
1) wszyscy uczniowie tworzą Samorząd Uczniowski.
2) najważniejszą władzą Samorządu Uczniowskiego jest ogólne zebranie członków
Samorządów Klasowych.
3) Samorząd Klasowy składa się z 3 uczniów wybieranych przez uczniów danej klasy na
początku każdego roku szkolnego.
4) w skład Samorządu Klasowego wchodzi przewodniczący, zastępca przewodniczącego
i skarbnik.
5) władzę Samorządu Uczniowskiego reprezentują członkowie Samorządów Klasowych.
§2
Cele Samorządu:
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,
3) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do
aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
§3
Zadania Samorządu:
1) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązku
szkolnego i innych obowiązków zawartych w Statucie Szkoły,
2) przedstawienie władzom szkoły opinii , potrzeb koleżanek i kolegów, spełnienie wobec
tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej,
3) współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do
nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji
materialnej,
4) współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych 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, szkoły, inspirowanie do udziału w pracach społecznoużytecznych w środowisku,
6) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole,
w środowisku rówieśniczym i lokalnym,
7) rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami
i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez
opiekuna Samorządu Uczniowskiego dyrektorowi szkoły,
8) dbanie o całokształt swej działalności, o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie
i wzbogacanie jej tradycji,
9) pełnienie dyżurów uczniowskich.
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§4
Uprawnienia Samorządu obejmują:
1) prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zapoznania
się z programem nauczania, planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły oraz
wszelkimi dokumentami dotyczącymi spraw ucznia,
2) wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w formułowaniu
przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej,
3) wydawanie gazetek szkolnych, prowadzenie kroniki, korzystanie z radiowęzła w celu
informowania uczniów o swojej działalności,
4) współdecydowanie o przyznawaniu uczniom stypendiów, pomocy materialnej, miejsc
w stołówce i innych form pomocy materialnej dla młodzieży szkolnej,
5) zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz prawo
wnoszenia uwag do opinii władz o uczniach, udzielanie poręczeń za uczniów za celu
wstrzymania wymierzonej im kary,
6) udział przedstawicieli w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców
dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych,
7) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły w sprawie powołania określonego nauczyciela na
opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej.
8) prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu
oceniania.
9) prawo do opiniowania decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów
§5
Tryb i zasady wydawania opinii przez Samorząd Uczniowski:
1) Zarząd SU przedstawia wymaganą opinię w terminie 14 dni od daty wpłynięcia
wniosku.
2) W przypadku braku wyczerpujących informacji wśród członków Zarządu SU na temat
opiniowanych spraw - Przewodniczący SU powinien uzyskać dodatkowe informacje od
Rady SU lub za pomocą ankiet przeprowadzanych w klasach.
3) Kopie powyższych opinii umieszcza się w dokumentacji SU.
4) Przewodniczący SU przedstawia organowi, który wystąpił o opinię jej odpis, podpisany
przez Przewodniczącego SU i opiekuna SU.
§6
Tryb podejmowania uchwał:
1) Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
2/3 regulaminowego składu Rady.
2) Listę uczestników zebrania Rady oraz jego prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący Szkoły lub Sekretarz SU.
3) Uchwały są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe jej prowadzenie
odpowiada Sekretarz, a za realizację uchwał - Przewodniczący SU.
§7
Tryb odwołania się od decyzji Rady SU:
1) Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem, Statutem Szkoły lub interesem ucznia
Przewodniczący Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi SU.
2) przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w §7 pkt.1 opiekun SU i Rada SU w
terminie 1 miesiąca od dnia zawieszenia uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.
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3) W sprawach spornych Rada SU i opiekun SU odwołują się do Dyrektora Szkoły.
§8
Tryb dokonywania zmian w Regulaminie SU:
1) Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do Przewodniczącego SU.
2) Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym większością
głosów.
§9
Zasady i tryb wyborów Rady Samorządu Uczniowskiego:
1) kadencja organów samorządu trwa jeden rok od momentu wybrania. Tę samą funkcję
pochodzącą z wyboru uczeń może pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.
2) po upływie roku odchodzące prezydium zobowiązane jest rozpisać nowe wybory.
3) Rada Samorządu (prezydium) składa się z 7 uczniów w tym:
a. przewodniczącego,
b. zastępcy przewodniczącego,
c. sekretarza,
d. czterech członków
4) kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły i nie sprawiający
kłopotów wychowawczych. Kandydat zobowiązany jest do przedłożenia komisji wyborczej 20
podpisów uczniów szkoły popierających jego kandydaturę.
5) kandydaci są wybierani z poszczególnych klas w ilości dwóch osób – mogą to być również
członkowie rady klasowej.
6) członkowie komisji wyborczej i komisji skrutacyjnej wybierani są przez ustępującą radę
samorządu uczniowskiego oraz opiekuna samorządu. W skład obu komisji mogą wchodzić
uczniowie szkoły oraz pedagodzy. Ilość członków komisji zależna jest od potrzeb. Po
wyznaczeniu składu komisji ich członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego
zastępcę i sekretarza.
7) zadaniem komisji wyborczej jest m.in. sprawdzenie ilości i wiarygodności podpisów
przedłożonych przez kandydatów, przygotowanie kart do głosowania oraz przeprowadzenie
wyborów.
8) zadaniem komisji skrutacyjnej jest przeliczenie głosów.
9) wybory powinny zostać poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden tydzień,
podczas której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu działania
w strukturach samorządu uczniowskiego.
10) wybory są przeprowadzane w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na kartach do głosowania
dokonują wyboru przewodniczącego samorządu uczniowskiego (poprzez zakreślenie nazwiska
kandydata).
11) przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. Pozostali
członkowie wybierają spośród siebie zastępcę i sekretarza.
12) akcję wyborczą na terenie szkoły przeprowadza ustępująca rada samorządu uczniowskiego i
podaje wyniki do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie nowego składu na tablicy
ogłoszeń i poprzez radiowęzeł w ciągu kolejnych 24 godzin.
13) w przypadku niekompetencji członka rady samorządu uczniowskiego pozostali członkowie
wraz z opiekunem mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji, co jednak nie oznacza
równoczesnego pozbawienia członkostwa w radzie.
14) niekompetencją jest m.in. niewypełnienie obowiązków i zadań wynikających z pełnienia
danej funkcji, działanie niezgodne z regulaminem samorządu, ośmieszanie pełnionej przez
siebie funkcji, działanie na szkodę społeczności uczniowskiej, rady samorządu uczniowskiego
i innych organów szkolnych, a także zachowanie niegodne ucznia.
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15) członek, któremu zarzuca się niekompetencję, ma prawo odwołać się do ogólnego zebrania
uczniów. Po przedstawieniu przez niego odpowiednich argumentów zebranie może odwołać
decyzję rady.
§10
Rzecznik Praw Ucznia:
1)Samorząd Uczniowski może powołać w szkole Rzecznika Praw Ucznia, którego
zadaniem jest kontrola przestrzegania i egzekwowania wszystkich praw uczniów
określonych w Statucie Szkoły. Rzecznik Praw Ucznia działa z własnej inicjatywy lub na
wniosek uczniów szkoły. RPU w swojej działalności może powoływać doradców spośród
nauczycieli lub rodziców. Bierze on również udział (niezależnie od Przewodniczącego
Zarządu SU lub jego zastępcy) w rozpatrywaniu przez organy szkoły wszelkich spraw
związanych
z
realizacją
praw
i
obowiązków
uczniów.
2) kandydatem na Rzecznika Praw Ucznia może być uczeń posiadający dobre wyniki w
nauce, o wysokiej kulturze osobistej, który uzyska pozytywną opinię Rady Pedagogicznej
i
Rady
Samorządu
Uczniowskiego.
3) tajne bezpośrednie wybory Rzecznika Praw Ucznia mogą odbywać się równolegle
z wyborami do Zarządu SU. RPU zostaje kandydat, który uzyska największą liczbę
głosów. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa jeden rok licząc od daty wyborów.
§11
1) Zarząd SU współpracuje z wychowawcami klas i władzami szkoły, uzgadnia m.in.:
plany pracy, ważne przedsięwzięcia dotyczące spraw społeczności uczniowskiej.
2) Zarząd SU informuje całą społeczność szkolną o swojej działalności poprzez
komunikaty, ogłoszenia zamieszczane na tablicy informacyjnej.
3) Zebrania, narady, spotkania odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, a za
zgodą wychowawcy klasy mogą odbywać się również podczas godziny przeznaczonej
do jego dyspozycji.
4) Samorządy Klasowe z różnych typów szkół mogą dokonywać między sobą wymiany
doświadczeń, podejmować wspólne przedsięwzięcia wynikające z zadań określonych
dla Samorządów Klasowych i Samorządu Uczniowskiego.
§12
Fundusze Samorządu Uczniowskiego:
1) Samorząd Uczniowski może posiadać własne fundusze służące do finansowania swojej
działalności. Dysponentem funduszów jest Zarząd
Samorządu Uczniowskiego
w porozumieniu z opiekunem.
§13
Obowiązki władz szkoły wobec Samorządu Uczniowskiego :
1) udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządów, w szczególności
w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły,
2) zapewnianie warunków materialnych i organizacyjnych, niezbędnych do działania
samorządów (m.in. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych,
radiowęzła szkolnego , niezbędnych środków finansowych),
3) wysłuchiwanie i wykorzystanie opinii uczniowskich oraz informowanie o zajętym
przez władze szkoły stanowisku,
4) czuwanie nad zgodnością działalności Samorządu Uczniowskiego z celami
wychowawczymi szkoły,
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5) sprawowanie nadzoru i udzielanie pomocy w zakresie zgodnego z obowiązującymi
przepisami gospodarowania środkami finansowymi,
6) zapewnienie koordynacji działalności Samorządu Uczniowskiego z działalnością władz
szkoły,
7) powołanie opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej.
§14
Obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego :
1) udzielanie pomocy w realizowaniu zadań w szczególności wymagających udziału
nauczycieli i dyrekcji szkoły,
2) zapewnienie z upoważnienia dyrektora szkoły niezbędnych warunków organizacyjnych
do samorządnej działalności młodzieży,
3) czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu Uczniowskiego w tym również w
zakresie dysponowania funduszami,
4) informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw
uczniowskich,
5) inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem
Uczniowskim, udzielania mu pomocy w jego działaniach,
6) uczestnictwo w ocenianiu pracy Samorządu Uczniowskiego przez Dyrekcję szkoły i
Radę Pedagogiczną.
§15
Postanowienia końcowe:
1) Dyrektor szkoły ma obowiązek zwiesić lub uchylić uchwałę lub inne postanowienie
Samorządu
Uczniowskiego, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami
wychowawczymi szkoły.
2) Regulamin uchwalany jest przez ogół uczniów reprezentowanych przez samorząd
klasowy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
3) Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4) Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
Regulamin uchwalony przez ogół uczniów w dniu 12.02.2010r.

5

