 6.
REGULAMIN

Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych
w Jastrzębiu Zdroju
Rozdział I
§1
1. Samorząd Uczniowski to społeczny organ szkoły utworzony ze wszystkich uczniów szkoły,
wybierający demokratycznie swoje organy, które reprezentują interesy i opinie ogółu
uczniów na forum szkoły i współpracują z pozostałymi organami szkoły.
2. Samorząd Uczniowski jest organem szkoły uczestniczącym w realizacji jej celów
statutowych, a w szczególności celów i zadań wychowawczych.
3. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, samorządy klasowe – uczniowie
poszczególnych klas.
§2
1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie rodziców oraz
dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, a w
szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:








Prawo do zapoznania się z programem nauczania;
Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
Prawo do rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu.

2. Na wniosek dyrektora szkoły Samorząd Uczniowski może wyrażać opinię o pracy
nauczyciela, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi dyrektor szkoły (art. 6a ust. 5 KN).
3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie
przewodniczącego) określa regulamin.

szkoły.
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4. Samorząd Uczniowski działa na podstawie uchwalonego regulaminu, który określa wszystkie
zadania i kompetencje Samorządu Uczniowskiego oraz rodzaje spraw, w których
rozpatrywaniu bierze udział, tryb pracy, zasady wybierania organów samorządu. Regulamin
jest uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy
samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.
5. W wykonywaniu swoich zadań Samorząd Uczniowski współpracuje z:




Dyrektorem Szkoły;
Radą Pedagogiczną;
Radą Rodziców;

6. Podstawa prawna istnienia i prowadzenia działalności:




Ustawa o systemie oświaty – art. 55;
Statut szkoły;
Regulamin Samorządu Uczniowskiego, który nie może być sprzeczny z ustawą
o systemie oświaty i statutem szkoły.
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Rozdział II
Samorząd klasowy
§1
1. Samorząd klasowy składa się z:




przewodniczącego;
zastępcy przewodniczącego;
skarbnika.

2. Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas.
§2
1. Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim:






ochrona interesów ucznia na szczeblu klasy;
reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych;
występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych;
udział w życiu kulturalnym szkoły i klasy;
informowanie klasy o postanowieniach i pracach Samorządu Szkolnego.

Rozdział III
Rada Uczniowska
§1
1. Rada Uczniowska składa się z uczniów wybieranych w wyborach tajnych i równych, spośród
kandydatów proponowanych przez samorządy poszczególnych klas.
2. W skład Rady Uczniowskiej wchodzą:






Przewodniczący;
Zastępca przewodniczącego;
Skarbnik;
Sekretarz;
Kronikarz.

3. Kadencja Rady Uczniowskiej trwa 2 lata.
4. Członkami Rady Uczniowskiej mogą być uczniowie klas 1-3 Szkoły Zawodowej i klas 1-4
Technikum.
5. Przewodniczący Rady Uczniowskiej reprezentuje samorząd uczniowski wobec władz szkoły
i na zewnątrz szkoły.
6. Rada Uczniowska obraduje na zebraniach zwoływanych przez Opiekuna Samorządu.
7. Pierwsze zebranie Samorządu Uczniowskiego zwołuje opiekun samorządu uczniowskiego
w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego.
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§2
1. Do zadań podstawowych Rady Uczniowskiej należy:





Przygotowanie projektów regulaminu Samorządu Uczniowskiego. Regulamin
samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły;
Występowanie do Opiekuna Samorządu z nowymi inicjatywami dotyczącymi
życia szkolnego i sposobu ich wykonania;
Gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego;
Wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i dyrekcję szkoły.
§3

1. W calu usprawnienia działalności Rada Uczniowska może powoływać sekcje (nie
zawsze są to samorządy klasowe) do wykonywania określonych zadań.
2. Członkowie poszczególnych sekcji mogą być odwoływani przez Opiekuna
Samorządu, jeżeli nie wypełniają swych obowiązków.
3. Pracę wszystkich sekcji koordynuje przewodniczący Rady Uczniowskiej wraz
z nauczycielem – Opiekunem.

Rozdział IV
Wybory do Rady Uczniowskiej
§1
1. Wybory przeprowadza się w II miesiącu roku szkolnego, co 2 lata.
2. Wybory są tajne.
3. Prawo do udziału w wyborach mają uczniowie wszystkich klas I i II.
4. Wybranym do Rady Uczniowskiej może być każdy uczeń klas I i II, zaproponowany
przez Samorząd Klasowy.
§2
1. Wybory zarządza Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
2. Zarządzenia o wyborach rozwiesza się w formie ogłoszeń na terenie szkoły.
§3
1. W skład Komisji Wyborczej wchodzą członkowie starej Rady Uczniowskiej.
2. Komisja Wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki.
3. Komisja działa pod nadzorem Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
§4
1. Kandydatów na członków Rady Uczniowskiej zgłaszają uczniowie klas I i II Szkoły
Zawodowej i Technikum
2. Każdej z wyżej wymienionych klas przysługuje prawo zgłoszenia trzech
kandydatów.
3. Każdy z kandydatów zobowiązany jest do przedstawienia programu.
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§5
1. Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą.
2. Głosować można tylko na jednego kandydata.
3. Wyborca zaznacza nazwisko kandydata, na którego głosuje, po czym wrzuca kartę
wyborczą do urny wyborczej w obecności Komisji Wyborczej.
§6
1. W skład Rady Uczniowskiej wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą
ilość głosów.
2. Trzech kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów, utworzy prezydium
Rady Uczniowskiej i otrzyma stanowiska: przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
3. Pozostali kandydaci do Rady Uczniowskiej zostaną członkami poszczególnych sekcji
(skarbnik, kronikarz).
§7
1. W razie konieczności regulamin wyborów może zostać uzupełniony o kolejne na
zebraniu Samorządów Klasowych.

Rozdział V
Zadania Samorządu Uczniowskiego
§1
1. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy przede wszystkim:


Ochrona interesów ucznia na szczeblu klasy i szkoły;



Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych;



Reprezentowanie uczniów wobec Rady Pedagogicznej;



Występowanie z inicjatywą organizowania imprez szkolnych;



Udział w pracach zorganizowanych przez Radę Uczniowską (np. stroiki
i życzenia świąteczne dla zaprzyjaźnionych zakładów pracy i sponsorów,
różnego rodzaju akcje charytatywne



Dbanie o sprzęt i mienie szkoły;



Wyrażanie opinie dotyczące problemów młodzieży i branie udziału
w formułowaniu przepisów regulujących życie społeczności uczniowskiej;



Wykonywanie innych zadań wynikających z zadań organizacyjnych szkoły.

2. Do kompetencji sekretarza należy:


Odpowiedzialność za dokumentację Samorządu Uczniowskiego;



Sporządzanie protokołów zebrań Samorządu.
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Rozdział VI
Odwołania członka Rady Uczniowskiej
§1
1. Członka Rady Uczniowskiej można odwołać, jeżeli narusza regulamin Samorządu
Uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach Rady Uczniowskiej.
2. Sprawy rozpatruje Rada Uczniowska poprzez głosowanie tajne.
3. Na miejsce odwołanego członka Rady Uczniowskiej powołuje się ucznia, który
w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie jest w Radzie
Uczniowskiej, lub osobę zgłoszoną i zaakceptowaną przez Samorząd Uczniowski.
4. Członek Rady Uczniowskiej może sam zrezygnować z działalności w Radzie.

Rozdział VII
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
§1
1. Kandydatów na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego proponuje Rada Pedagogiczna.
2. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego mianuje dyrektor szkoły.
3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora obrad Rady
Uczniowskiej i koordynatora jej działalności.
4. Kadencja opiekuna trwa 2 lata.

Rozdział VIII
Przepisy końcowe
1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalają Opiekun Samorządu wraz z Radą
Uczniowską.
2. Wszystkie decyzje Rady Uczniowskiej podejmuje się większością głosów
w obecności, co najmniej połowy składu Samorządu Uczniowskiego.
3. Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone przez
Dyrektora Szkoły.
4. Sprawy, których nie udało się zakończyć w czasie trwania jednej kadencji, powinny
być kontynuowane przez Samorząd Uczniowski następnej kadencji.
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