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Regulamin Samorządu Uczniowskiego
przy Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza
w Kazimierzu Dolnym
Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza
w Kazimierzu Dolnym.
§2
Samorząd uczniowski, działający w Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza, zwany dalej SU, działa
na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425, z późn
zm.), Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.

1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU
§3
Do głównych celów działalności SU należą:
promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji
w sprawach szkoły,
przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów
we wszystkich sprawach szkoły,
zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych
pomysłów dla wspólnego dobra,
promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej,
naukowej w szkole,
reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.
Rozdział III: OPIEKUN SU
§4

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.
§5
1.
2.
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Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole.
Wybory Opiekuna SU są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne.
Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.
Kadencja Opiekuna SU trwa 3 lata.
Uczestniczy on w posiedzeniach Zarządu na prawach członka Zarządu.
§6

1. Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:
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1) wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
2) inspirowanie uczniów do działania,
3) pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.
§7
Organami przedstawicielskimi Samorządu Uczniowskiego są: Samorządy Klasowe, Rada Samorządu
Uczniowskiego, Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
§8
1. Radę klasową tworzą wybrani przez ogół klasy przedstawiciele. Rada klasowa stanowi
3-osobowy organ samorządu.
2. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą przewodniczący samorządów klasowych.
§9
1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego wybierany jest w wyborach powszechnych spośród wszystkich
uczniów szkoły.
2. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz, rzecznik praw ucznia,
6 uczniów, wybranych w wyborach.
§ 10
Kadencja wszystkich organów trwa jeden rok.
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Rozdział. IV. ORDYNACJA WYBORCZA
§ 11
Organy SU wybierane są co roku w miesiącu październiku.
Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.
§ 12
W miesiącu wrześniu, z inicjatywy wychowawców klas odbywają się wybory trzy-osobowych Rad
Klasowych.
Wybory Rad Klasowych odbywają się w trybie i na warunkach ustalonych przez ogół uczniów danej
klasy.
§ 13
Przewodniczący Samorządów Klasowych tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego Szkoły.
Rada Samorządu może powoływać w miarę potrzeb zespoły i komisje, których charakter, liczba
członków i sposób funkcjonowania uwzględniać będzie założony cel.
§ 14
Zarząd Samorządu Szkoły wybierany jest w wyborach powszechnych na przełomie września
i października, na nowy rok szkolny. Komisję wyborczą stanowi 4-osobowy zespół wybrany losowo
z przedstawicieli wszystkich klas.
Każda klasa wyznacza po 1 - 2 kandydatów do Zarządu. Delegowanie kandydatów z klasy winno być
potwierdzone podpisami przynajmniej 3/4 uczniów danej klasy.
Wybory poprzedzone są 2-tygodniową kampanią wyborczą prezentującą sylwetki zgłoszonych przez
poszczególne klasy kandydatów.
Wybory przeprowadza komisja wyborcza zbierając głosy oddane na poszczególnych kandydatów
umieszczonych na kartach do głosowania. W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba
kandydująca do Zarządu.
Głosowanie jest powszechne, bezpośrednie, tajne i równe.
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6. Do Zarządu wchodzi 8 uczniów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
7. Zarząd i Rada Samorządu Uczniowskiego, na wspólnym posiedzeniu, pierwszym po wyborach, wybiera
spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza oraz rzecznika praw ucznia.
8. Wybory przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza oraz rzecznika praw ucznia
odbywają się w trybie i na warunkach ustalonych przez Radę i Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
Rozdział V. KOMPETENCJE WŁADZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ 15
Przewodniczący Zarządu organizuje prace zarządu, prowadzi posiedzenia i jest reprezentantem zarządu
na zewnątrz.
§ 16
Zastępca przewodniczącego przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
§ 17
Sekretarz odpowiada za dokumentację Zarządu.
§ 18
Rzecznik Praw Ucznia występuje w obronie uczniów, w sprawach, gdzie naruszone zostały Prawa Ucznia
i Prawa Człowieka.
Rozdział VI. POSIEDZENIA ZARZĄDU
§ 19
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące, zgodnie z harmonogramem pracy
Zarządu.
2. Przewodniczący może zwoływać posiedzenia Zarządu poza ustalonym harmonogramem.
3. Posiedzenia Zarządu mogą być również zwoływane z inicjatywy 1/3 członków Zarządu oraz
na wniosek Dyrektora szkoły, Rady pedagogicznej lub Rady Rodziców.
4. W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym Dyrektor szkoły lub inne osoby
zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Zarządu (quorum).
6. Sekretarz prowadzi księgę protokołów posiedzeń Zarządu.
§ 20
1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. W sprawach personalnych lub na wniosek członków Zarządu, głosowanie może odbyć się w trybie
tajnym.
3. Kompetencje Zarządu wymienione w paragrafie 21 uzgadniane są w drodze głosowania
i w trybie głosowania, jak przy podejmowaniu uchwał.
§ 21
Zarząd dokonuje wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego spośród członków Rady Pedagogicznej
szkoły.
Rozdział VII. ZASADY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ 22
1. Po wyborach Rad Klasowych, Zarząd Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu
z Radą Samorządu opracowuje, do końca października, plan działania na kolejny rok szkolny.
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2. Plan ten obejmuje: kalendarz organizacji imprez szkolnych, terminy i zasady współzawodnictwa
międzyklasowego, zasady współdziałania z poszczególnymi organami szkoły a w szczególności: Radą
Pedagogiczną, Dyrektorem Szkoły, Radą Rodziców oraz inne działania na rzecz społeczności
uczniowskiej (gospodarcze, kulturalne, propagandowe, charytatywne i społeczne).
§ 23
1. Samorząd Uczniowski może pozyskiwać środki finansowe.
2. Środki finansowe mogą być pozyskiwane z następujących źródeł: kwot przekazanych przez Radę
Rodziców,
prowadzenia
sklepiku
szkolnego,
organizacji
imprez
szkolnych
i pozaszkolnych, darowizn osób fizycznych i prawnych.
3. Pozyskane środki finansowe mogą być wydatkowane na: organizację imprez szkolnych, nagrody
dla laureatów konkursów wewnątrzszkolnych, pokrycie kosztów działalności, dofinansowanie
wycieczek, zakup sprzętu sportowego, muzycznego, materiałów filmowych, dekoracyjnych.
4. Nadzór nad działalnością finansową Samorządu Uczniowskiego prowadzi nauczyciel - opiekun,
który corocznie składa sprawozdanie Radzie Samorządu Uczniowskiego i Radzie Pedagogicznej.
Rozdział VIII. KOMPETANCJE OPINIUJĄCE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ 24
1. Samorząd może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw
uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, prowadzenia szkolnego radiowęzła.
5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
§ 25
Samorząd uczniowski występuje z wnioskiem o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom,
spełniającym określone warunki.
§ 26
Samorząd uczniowski opiniuje wnioski w sprawie skreślenia uczniów z listy.
§ 27
1. Samorząd uczniowski występuje w imieniu i w sprawach uczniów.
2. Rzecznika Praw Ucznia wybiera połączone Rada i Zarząd Samorządu.
3.
Rozdział IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 28
1. Dokumentowanie pracy potwierdzane jest protokółami z zebrań i posiedzeń poszczególnych organów
samorządu.
2. Informacje o działalności samorządu przekazywane są poprzez komunikaty w tablicy ogłoszeń
Samorządu Uczniowskiego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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