REGULAMIN
Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza
w Gorlicach
I Postanowienia ogólne
§ 1.
1) W Zespole Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach działa Samorząd Uczniowski zwany
dalej „Samorządem”.
2) Samorząd uczniowski działa na podstawie art. 55 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
3) Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie
przestaje on być członkiem samorządu, oraz jego władz.
4) Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
5) Organy samorządu wybierane są w demokratycznych wyborach, których zasady określa ordynacja
wyborcza.

II. Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego.
§2
1) Samorząd jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej. Ma prawo do przedstawiania organom
szkoły opinii we wszystkich sprawach dot. uczniów.
2) Samorząd współpracuje z nauczycielami w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników szkoły
w nauczaniu i wychowaniu.
3) Samorząd broni praw uczniów oraz czuwa nad realizacja przez nich obowiązków.
4) Samorząd uczestniczy w życiu szkoły poprzez:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

organizowanie działalności pozalekcyjnej uczniów,
organizowanie uroczystości i imprez okolicznościowych, akcji charytatywnych,
redagowanie gazetki szkolnej,
przygotowanie i emitowanie audycji za pomocą szkolnego radiowęzła,
inicjowanie i organizowanie prac na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,
organizowanie czasu wolnego uczniów – dyskoteki, imprezy kulturalno-oświatowe.
Samorząd uczniowski realizuje swoje cele i zadania przez swoje organy.

III. Organy Samorządu Uczniowskiego.
§ 3.
1) Organami Samorządu Uczniowskiego są:
a) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
b) Rada Samorządu, którą tworzą wszyscy przewodniczący klas oraz wybrani w toku wyborów
do Samorządu Uczniowskiego delegaci,
c) Prezydium Samorządu Uczniowskiego,
d) samorządy klasowe.
2) Prezydium Samorządu Uczniowskiego tworzą:
a)
b)
c)
d)

przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
zastępcy przewodniczącego samorządu uczniowskiego,
sekretarz,
skarbnik.

§ 4.
1) Do zadań przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego należy:
a) reprezentowanie Samorządu wobec organu szkoły,
b) czuwanie nad całokształtem pracy Samorządu i jego Organów,
c) organizowanie współdziałania Samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami działającymi
w szkole,
d) kierowanie pracami Rady Samorządu,
e) reprezentowanie interesów uczniów w radzie pedagogicznej, radzie rodziców i u dyrektora szkoły.
2) Do zadań Prezydium należy:
a) kierowanie pracą Samorządu Uczniowskiego,
b) wykonywanie uchwał Rady Samorządu Uczniowskiego,
c) dokonywanie zatwierdzenia wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego, po wcześniejszym
zaopiniowaniu go przez Radę Samorządu Uczniowskiego,
d) pomoc w przygotowaniu i organizacji imprez i uroczystości szkolnych,
e) rozwiązywanie spraw spornych dot. uczniów,
f) występowanie z wnioskami do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i rady rodziców w ramach
swoich kompetencji,

§ 5.
1) Rada Samorządu Uczniowskiego:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

jest organem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej, powołanym w celu współdziałania
z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i rada rodziców,
reprezentuje interesy wszystkich uczniów szkoły,
przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach rady
pedagogicznej i zebraniach rady rodziców,
ustala i zatwierdza plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny oraz czuwa nad
terminowością realizacji,
przedstawia wnioski i opinie dyrektorowi szkoły oraz radzie pedagogicznej we wszystkich
sprawach dot. praw uczniów,
przedstawiciel Rady Samorządu uczniowskiego wchodzi w skład komisji powołanej przez
dyrektora w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dot. trybu ustalania tej oceny,
ma prawo do wydawania opinii w sprawie ucznia odwołującego się do dyrektora od statutowej
kary,
opiniuje plan rozwoju szkoły, plan wychowawczy i program profilaktyki,
samodzielnie przygotowuje imprezy kulturalne, oświatowe, rozrywkowe, sportowe, konkursy,
prace na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
pomaga w organizowaniu i przeprowadzaniu wszelkich imprez organizowanych na terenie szkoły
zgodnie z kalendarzem imprez,
redaguje i wydaje gazetkę szkolną, prowadzi gablotę w celu informowania uczniów o swej
działalności,
ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 6.
1) Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący lub opiekun SU w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz w miesiącu. Zebrania są protokołowane.
2) Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej
połowy jej członków.

§ 7.
1) Członkostwa w Radzie SU mogą być pozbawieniu uczniowie, którzy:
a) nie przestrzegają regulaminu szkolnego i lekceważą podstawowe obowiązki ucznia,
b) uchylają się od wypełniania obowiązków wynikających z działalności samorządu,
c) nie uczestniczą w spotkaniach i posiedzeniach Rady.
2) Odwołania członka Rady SU dokonują pozostali członkowie Rady bezwzględną większością głosów.
3) W miejsce odwołanego członka może wejść następna osoba z listy bądź zgłaszająca indywidualnie chęć
pracy w Radzie SU.

§ 8.
1) Rada SU wybierana jest w wyborach bezpośrednich.
2) W skład Rady wchodzą reprezentacje każdego oddziału klasowego.

IV. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego.
§ 9.
Tryb i zasady przeprowadzania wyborów do Rady SU określa Ordynacja Wyborcza stanowiąca załącznik do
regulaminu.

V. Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego.
§ 10
1) Samorząd Uczniowski może uzyskiwać dochody:
a) z organizowanych imprez tj. sprzedaż biletów na dyskotekę, loteria fantowa, aukcje prac uczniów,
b) ze środków przekazanych przez sponsorów,
c) ze zbiórki surowców wtórnych,
2) Samorząd Uczniowski może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.

VI. Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
§ 11.
1) Opiekunem Samorządu jest nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1.
2) Kadencja opiekuna jest równa kadencji SU.
3) Opiekun czuwa nad całokształtem prac Samorządu, doradza i wspomaga inicjatywy uczniowskie.
4) Opiekun pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
5) Opiekun jest ogniwem łączącym uczniów i ich przedstawicieli z radą pedagogiczną i radą rodziców.
6) Opiekun Samorządu jest wybierany przez Rade SU i zatwierdzany przez dyrektora szkoły. Warunkiem
wyboru opiekuna jest wyrażenie przez niego zgody.
7) Dyrektor szkoły ma prawo poszerzyć listę opiekunów.

VII. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.
§ 12.
1) Dokumentację samorządu tworzą:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

regulamin Samorządu.
Ordynacja Wyborcza,
roczne plany pracy,
księga protokołów,
kronika samorządu,
rozliczenie finansowe,
roczne sprawozdania z działalności.

VIII. Postanowienia końcowe.
§ 13.
1) Sprawy wymagające współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców z Samorządem
powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
2) Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie
oceniani.

§ 14.
1) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia w głosowaniu równym, tajnym
i powszechnym przez Radę SU i zatwierdzenia przez dyrektora szkoły.
2) Nowelizacja regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

§ 15.
Niniejszy regulamin stosuje się łącznie ze statutem szkoły od dnia uchwalenia.

§ 16.
Traci moc regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalony uchwałą Rady Szkoły Nr 1/97 z dnia
4 marca 1997r.

Opiekun samorządu
uczniowskiego
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uczniowskiego

Dyrektor szkoły

