Regulamin Samorządu Uczniowskiego
przy Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach
Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1999 roku oraz Ustawy – Karta Nauczyciela z 26. Stycznia 1982 r. z późniejszymi
zmianami art. 6a. ust. 5 oraz Statutu Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
§ 2.
Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu
współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
§ 3.
Rada SU reprezentuje interesy wszystkich uczniów.
§ 4.
Rada Samorządu Uczniowskiego przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz
Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami
i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu
z jej Dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;

Rozdział II
KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ 5.
1. Do Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzi 10 przedstawicieli społeczności
uczniowskiej wybrany przez nią w tajnym głosowaniu.
2. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą:
a) Przewodniczący SU
b) 2 Zastępców Przewodniczącego SU
c) Skarbnik
d) Sekretarz
e) 5 członków
§ 6.
Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:
1. Rada Samorządu Uczniowskiego:
a) uchwala Regulamin SU,
b) podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,
c) podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,
d) ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,
e) opiniuje wybór opiekuna SU,
f) przeprowadza coroczne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.
g) kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,
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h) wykonuje uchwały Rady SU,
i) dokonuje wyboru opiekuna SU,
j) czuwa nad terminową realizacją planu pracy,
k) pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
l) rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,
ł) występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły i Rady
Rodziców w ramach swoich kompetencji,
2. Opinia Rada Samorząd Szkolny
- może opiniować pracę nauczyciela przed wystawieniem mu oceny pracy przez dyrektora
szkoły;
- ma prawo opiniować zachowanie ucznia, przed podjęciem decyzji Rady Pedagogicznej
w sprawie skreślenia go z listy uczniów

3. Do zadań Rady Samorządu Uczniowskiego należy:
- pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków
szkolnych,
- współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki,
- współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań
naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno – krajoznawczych, organizowanie
wypoczynku i rozrywki,
- dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie grup uczniowskich do wykonywania
niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły,
- organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole,
w środowisku rówieśniczym i rodzinnym,
- dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji,
- zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar,
- rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich,
- organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele,
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- dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu
Samorządu.

Rozdział III
TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO
§ 7.
Kandydatów do Rady SU zgłaszają Samorządy Klasowe po uzgodnieniu z resztą klasy.
§8.
Kandydatów do Rady SU wyłania się spośród uczniów klas nie maturalnych.
§ 9.
Kandydaci do Rady SU muszą spełniać następujące warunki:
a) wykazywać się kulturą osobistą i postawą etyczną
b) aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności klasowej i szkolnej
c) odznaczać się wysoką frekwencją i brakiem nieobecności nieusprawiedliwionej oraz
spóźnień
d) wykazywać się brakiem trudności w nauce
§ 10.
Tryb wyboru Rady SU:
a) w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie szkoły
b) wybory są: powszechne, bezpośrednie i w głosowaniu tajnym.
c) członkami Rady zostaj10 osób, które uzyskały największą liczbę głosów.
d) Zwycięzcy wyborów w porozumieniu z opiekunem wybierają z pośród siebie:
Przewodniczącego SU, dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz 5
członków tworzących Radę SU
d) Rada SU w porozumieniu z opiekunem SU może przed wyborami zadecydować o pozostawieniu w Zarządzie Sekretarza, który wzorowo pełnił funkcję w poprzedniej kadencji,
e) wybory przeprowadza ustępujący Samorząd Uczniowski pod nadzorem opiekuna SU.
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f) nad przebiegiem wyborów czuwa Dyrektor Szkoły.
g) kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok,
h) wybory do Rady SU powinny odbyć się do 30 września każdego roku szkolnego,
i) w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów do Rady US musi się odbyć pierwsze
posiedzenie SU wraz z nowo wybraną Radą US, na którym to posiedzeniu winna przekazać
cała dokumentacja oraz sprawozdanie z działalności ustępującej Rady. Zebranie odbędzie się
z inicjatywy Opiekuna SU

Rozdział IV
TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO
§ 11.
Kadencja opiekuna SU trwa 1 rok.
§ 12.
Wyboru opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje nowy Zarząd SU
niezwłocznie po przeprowadzonych wyborach i ogłoszeniu wyników.
§ 13.
Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody w formie
pisemnej w księdze protokołów Rady SU.

Rozdział V
TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII PRZEZ SU
§ 14.
Zarząd SU przedstawia wymaganą opinię w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.
§ 15.
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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.
§ 16.
Kopie powyższych opinii umieszcza się w dokumentacji SU.
§ 17.
Przewodniczący SU przedstawia organowi, który wystąpił o opinię jej odpis, podpisany przez
Przewodniczącego SU, sekretarza oraz jednego z członków SU.

Rozdział VI
TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ
§ 18.
Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3
regulaminowego składu Rady.
§ 19.
Listę uczestników zebrania Rady oraz jego prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący SU lub Sekretarz SU.
§ 20.
Uchwały są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe jej prowadzenie odpowiada
Sekretarz, a za realizację uchwał - Przewodniczący SU.

ROZDZIAŁ VII
FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ 21.
1. Zasady gromadzenia funduszy Samorządu Uczniowskiego
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a) Samorząd może gromadzić własne fundusze, które służą finansowaniu jego działalności.
b) fundusze mogą być tworzone z organizowania imprez i akcji dochodowych, środków
przekazywanych przez Radę Rodziców oraz inne organizacje.
2. Zasady wydawania funduszy Samorządu Uczniowskiego
a) dysponentem funduszu jest skarbnik SU wraz z opiekunem
b) o wykorzystywaniu funduszy decyduje Rada SU przez podjęcie uchwały zwykłą
większością głosów
b) fundusze SU wykorzystywane są na:
- działalność statutową SU
- pomoc materialna członkom SU będącym w trudnej sytuacji materialnej
- dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów przez poszczególne komisje
przedmiotowe

Rozdział VIII
TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ 22.
Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do Przewodniczącego
Szkoły.
§ 23.
Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania
uchwał.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwały Rady Pedagogicznej 5. 02. 2013 r.
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