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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

Preambuła

W trosce o przyszłość naszej szkoły, my uczniowie Zespołu Szkół im. Stanisława
Staszica w Gąbinie, równi w prawach i obowiązkach wynikających ze Statutu Szkoły,
nawiązując do tradycji tej placówki, w poczuciu odpowiedzialności za przyszłe
pokolenia, które uczęszczać będą tutaj, ustanawiamy Regulamin Samorządu
Uczniowskiego Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, jako prawa
podstawowe dla tej instytucji, oparte o Statut Szkoły oraz na poszanowaniu każdego
ucznia.
Wszystkich, którzy dla dobra Samorządu Uczniowskiego ten regulamin będą
stosowali, wzywamy aby czynili to dla dobra każdego ucznia, a poszanowanie tych
zasad mieli za niewzruszoną podstawę Samorządu Uczniowskiego.
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§1
STRUKTURA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
I KOMPETENCJE JEGO ORGANÓW

Ust.1 Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski (SU), a uczniowie
poszczególnych klas – Samorząd Klasowy.
Ust.2 Najwyższą władzą SU i Samorządów Klasowych jest Zebranie
Przewodniczących Klas (ZPK).
1.

ZPK składa się z przedstawicieli wszystkich Samorządów Klasowych (po 1
osobie z klasy).

2.

ZPK podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działania SU.

Ust.3 Władzą wykonawczą SU jest Rada Samorządu Uczniowskiego.
1.W skład RSU wchodzą:
a) przewodniczący SU,
b) zastępca
c) sekretarz
d) członek
2. RSU, jako władza wykonawcza, reprezentuje SU wobec innych organów szkoły,
uczniów i na zewnątrz; kieruje bieżącą działalnością SU, a w szczególności
podejmuje prawomocne decyzje w zakresie bieżącej działalności organizacyjnej,
samorządowej i finansowej zgodnie z Regulaminem SU.
Ust4. Organem kontrolnym RSU może być Komisja Rewizyjna powoływana przez ZPK
spośród swoich członków.

1.

2.
3.

4.

Komisja rewizyjna w imieniu wszystkich uczniów nadzoruje pracę Zarządu. Jest
władzą równorzędną Zarządowi i w żaden sposób mu nie podlega. Wybierana jest
przez Radę Samorządu Uczniowskiego i odpowiada wyłącznie przed nią.
W jej skład wchodzi dwoje uczniów powoływanych na roczną kadencję. Jej
członkowie nie mogą wchodzić w skład Rady czy ZPK.
Komisja Rewizyjna posiada nieograniczone uprawnienia do kontrolowania wszystkich
form działalności Samorządu. Jej przedstawiciel może uczestniczyć w posiedzeniach
władz.
Organy Samorządu są zobowiązane udostępnić jej wszelkie dokumenty i informacje
o pracy Samorządu, niezbędne dla przeprowadzenia kontroli. Zarząd i inne władze
nie mają prawa utrudniać pracy Komisji Rewizyjnej.
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5.

Uprawnienia Komisji Rewizyjnej sprowadzają się do:
a) kontrolowania działalności Zarządu i jego decyzji z punktu widzenia
ich zgodności z obowiązującym prawem, a w szczególności ze
Statutem Szkoły, Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i innymi
regulaminami wewnętrznymi;
b) kontrolowania działalności merytorycznej i finansowej Samorządu
Uczniowskiego;
c) przedstawiania Radzie Samorządu Uczniowskiego wniosku w
sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Samorządu
Uczniowskiego.

Ust.5 ZPK może powołać spośród siebie Sąd Koleżeński do rozpatrywania konfliktów
między uczniami.
Ust.6 Kompetencje RSU oraz pozostałych organów SU wynikają bezpośrednio z
Regulaminu SU.
Ust.7 Struktura organizacyjna SU, RSU, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego
może być zmieniana przez ZPK zgodnie z bieżącymi potrzebami i możliwościami.
Ust.8 Struktura Samorządu Klasowego.
1.
W skład Samorządu Klasowego wchodzą:
a) przewodniczący (gospodarz klasy),
b) zastępca przewodniczącego,
c) sekretarz,
d) skarbnik.
2. Struktura Samorządu Klasowego może być zmieniana na wniosek danej klasy w
porozumieniu z wychowawcą klasy
3. Samorząd Klasowy reprezentuje interesy klasy, współpracuje z RSU
i z wychowawcą klasy.

4. Przedstawiciel Samorządu Klasowego, który uczestniczył w posiedzeniu ZPK, ma
obowiązek niezwłocznie poinformować swoją klasę
o uchwałach podjętych przez ZPK.
Ust.9 Posiedzenia ZPK i RSU.
1. W posiedzeniu ZPK uczestniczą przedstawiciele Samorządów Klasowych (po 1
osobie z klasy) oraz, członkowie RSU i zaproszeni przez RSU goście.
2. Posiedzenia ZPK ma prawo zwoływać Przewodniczący SU na wniosek członków
RSU, jednej z klas lub opiekuna SU.
3. Przewodniczący SU kieruje posiedzeniem ZPK.
4. Posiedzenie RSU zwołuje Przewodniczący SU na wniosek członków RSU lub
opiekuna SU.
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5. Na życzenie RSU w posiedzeniu RSU mogą uczestniczyć przedstawiciele Komisji
Rewizyjnej, opiekun SU lub zaproszeni goście
6. Ilość oraz czas trwania posiedzeń ZPK oraz samego RSU jest dowolna, jednakże
nie powinny one odbywać się podczas zajęć lekcyjnych
7. ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej wszystkie decyzje podejmowane są
zwykła większością głosów przy obecności powyżej połowy uprawnionych do
głosowania.
§2
WYBORY ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Ust.1 Wybory Przewodniczącego SU, członków RSU oraz innych organów SU odbywają
się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ZPK
stanowiącej załącznik nr.1
Ust.2 Kadencja RSU i innych organów SU trwa 12 miesięcy.
Ust.3 Uczeń może pełnić w organach SU tą samą funkcję pochodzącą z wyboru nie dłużej
niż dwie kadencje.
Ust.4 Wybory do Samorządu Klasowego odbywają się według ordynacji ustanowionej na
zasadach demokratycznych przez daną klasę w uzgodnieniu z wychowawcą klasy.

§3
ZASADY DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Ust.1 Zasady działania SU są zgodne z Ustawą o systemie oświaty i Statutem
Szkoły.
Ust.2 Samorząd Uczniowski działa w oparciu o Plan Pracy SU opracowany przez RSU,
który uwzględnia zadania wynikającego z planu pracy dydaktyczno – wychowawczej
szkoły.
Ust.3 SU powinien być płaszczyzną współdziałania wszystkich organizacji młodzieżowych
działających na terenie szkoły.
Ust.4 Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
§4
ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Ust.1 Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków
szkolnych.
Ust.2 Informowanie uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką
w szkole oraz udziałem w pracy w SU.
Ust.3 Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie
wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.
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Ust.4 Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków do
nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się
w trudnej sytuacji materialnej – losowej.
Ust.5 Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań
naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno – krajoznawczych; współudział w
organizowaniu wypoczynku i rozrywki.
Ust.6 Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne; organizowanie uczniów do wykonywania
niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.
Ust.7 Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności
w nauce.
Ust.8 Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i
nauczycielami lub innymi pracownikami szkoły, a w przypadku pojawienia się takiego
konfliktu zgłoszenie go Dyrekcji Szkoły.
Ust.9 Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
Ust.10 Dbanie w całokształcie swojej działalności o dobre imię i honor szkoły,
kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

§5
PRAWA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski ma prawo:
Ust.1 przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły
wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;
Ust.2 wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieżowych;
Ust.3 udziału w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych dotyczących spraw
wychowawczych i opiekuńczych;
Ust.4 wydawania gazety szkolnej, prowadzenia tablicy informacyjnej, prowadzenia kroniki
SU, przeprowadzania apeli, itp. w celu informowania ogółu uczniów o swojej
działalności;
Ust.5 organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, w porozumieniu z Dyrektorem
Szkoły;
Ust.6 współdecydowania o przyznawaniu uczniom stypendium i innych form pomocy
materialnej przeznaczonej dla młodzieży;
Ust.7 zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole; wnoszenia uwag
do opinii władz szkoły o uczniach; udzielania poręczeń za uczniów w celu
wstrzymania wymierzonej kary;
Ust.8 udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców dotyczących
spraw uczniowskich;
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Ust.9 wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SU;
Ust.10 posiadania własnych funduszy, które służą do finansowania jego działalności;
dysponentem funduszy jest, w porozumieniu z opiekunem SU, RSU;
Ust.11 organizowania posiedzeń ZPK zgodnie z regulaminem SU;

§6
FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Fundusze SU mogą być tworzone:
Ust.1 z kwot uzyskanych za wykonywane przez uczniów odpłatnie prace;
Ust.2 z organizowanych przez SU akcji i imprez dochodowych;
Ust.3 ze zbiórki surowców wtórnych;
Ust.4 ze środków przekazywanych przez władze szkoły, Radę Rodziców, inne organizacje i
instytucje zgodnie z panującym prawem.
§7
OPIEKA NAD SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM

Ust.1 Opiekunem SU jest nauczyciel, któremu tę funkcję powierza na okres dwóch lat,
Dyrektor Szkoły po uwzględnieniu wyników wyborów przeprowadzonych przez ZPK.

1. Zmiana nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna SU następuje decyzją Dyrektora
Szkoły.
2. SU ma też prawo wnioskować bezpośrednio do Dyrektora Szkoły
o zmianę opiekuna SU.
3. Wybory opiekuna SU odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach
demokratycznych przez ZPK. Przewodniczący po konsultacji z klasami
przedstawiają listę proponowanych kandydatów.
Rada Samorządu Uczniowskiego przedstawia propozycje współpracy
nauczycielowi, który zyskał największe poparcie ZPK.
W przypadku w którym nie możliwe jest pełnienie przez niego funkcji, Rada SU
udaje się nauczyciela, który miał drugie największe poparcie i zajął kolejne
miejsce w wyborach na opiekuna SU. Po uzyskaniu informacji o chęci współpracy
Rada SU informuje Dyrektora szkoły o podjętej decyzji.
4. W przypadku braku możliwości czasowego sprawowania funkcji opiekuna SU
Dyrektor przedstawia Radzie SU po konsultacji z nauczycielami
zainteresowanymi kandydaturę lub kandydatury do akceptacji w ramach
zastępstwa na czas nieobecności.
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Ust.3 Do obowiązków opiekuna SU należy:
1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań SU, a w szczególności zadań wymagających
udziału nauczycieli i dyrekcji.
2. Zapewnienie z upoważnienia Dyrektora Szkoły niezbędnych warunków
organizacyjnych do samorządnej działalności młodzieży.
3. Czuwanie nad prawidłowym działaniem SU, w tym również w zakresie
dysponowania jego funduszami.
4. Informowanie młodzieży za zgodą Rady Pedagogicznej o jej uchwałach
dotyczących spraw uczniowskich.
5. Inspirowanie nauczycieli, a szczególnie wychowawców, do współpracy z SU i
udzielaniu mu pomocy w jego działalności.
6. Uczestnictwo w ocenianiu pracy SU dokonywanej przez dyrekcje szkoły) i Radę
Pedagogiczną.
Ust.4 Bezpośrednim opiekunem Samorządu Klasowego jest wychowawca klasy, który
realizuje min. w ten sposób zadania nauczyciela wychowawcy przewidziane w
Statucie Szkoły
§8
ZASADY KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA SZKOŁY

Ust.1 Uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkoły według zasad
ustalonych w Statucie Szkoły i w regulaminie tych pomieszczeń.
Ust.2 SU współpracuje z władzami szkoły oraz opiekunami poszczególnych pomieszczeń
lub urządzeń w organizowaniu na bazie wyposażenia szkoły zajęć dla uczniów.
Ust.3 SU, zgodnie ze swoimi kompetencjami, troszczy się o mienie szkoły i jej estetyczny
wygląd.
Ust. 4 Samorząd Uczniowski posiada swoją siedzibę w Czytelni Szkolnej

§9
ZMIANY W REGULAMINIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Ust.1 Propozycje zmian do Regulaminu SU mogą zgłaszać wszyscy uczniowie szkoły
poprzez Samorządy swoich klas jak również Rada Pedagogiczna i Dyrektor Szkoły.
Ust.2 Zmiany w treści niniejszego Regulaminu uchwala ZPK.
Ust.3 Zmiana Regulaminu SU wymaga większości 2/3 głosów w jawnym głosowaniu przy
obecności minimum 2/3 uprawnionych do głosowania.
Ust.4 Regulamin SU, o ile jest zgodny ze Statutem Szkoły, powinien być zaakceptowany
przez Radę Pedagogiczną, w przeciwnym razie treść Regulaminu z propozycjami
poprawek wraca pod obrady ZPK do ponownego rozpatrzenia.
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Ust.5 Dyrektor Szkoły może powołać Komisję składającą się z członków Rady
Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego do zredagowania ostatecznej wersji
Regulaminu SU.

REGULAMIN WYBORÓW
PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie
1.

Kandydatem na przewodniczącego SU może być każdy uczeń (z wyjątkiem
uczniów klasy pierwszej i klasy maturalnej), który osiąga dobre wyniki w nauce
ma ocenę zachowania co najmniej dobrą i cieszy się dobrą opinią wśród
kolegów i nauczycieli.

2.

Kandydat na przewodniczącego SU musi przedstawić Komisji Wyborczej
minimum na 3 tygodnie przed wyborami podanie1 zawierające:
•
•
•
•
•

1

imię i nazwisko kandydata,
klasę,
ocenę zachowania z ubiegłego roku,
(powyższe dane muszą być potwierdzone przez wychowawcę
klasy!)
listę co najmniej 30 osób popierających kandydata,
opinię wychowawcy klasy.

2.1

Lista osób popierających kandydata musi zawierać imię i nazwisko,
klasę i własnoręczny podpis ucznia popierającego kandydata.

2.2

Uczeń naszej szkoły może złożyć tylko jeden podpis na jednej liście,
tzn. może popierać tylko jednego kandydata.

3.

Komisją Wyborczą jest ustępująca RSU z wyjątkiem osób, którzy kandydują
na przewodniczącego w obecnych wyborach.

4.

Praca Komisji Wyborczej rozpoczyna się 1 września i obejmuje w
szczególności przypomnienie na forum szkoły Regulaminu Wyborów,
wydawanie zainteresowanym druku Podania i inne działania propagujące
wybory.

5.

Ostateczny kalendarz wyborów zostaje zatwierdzony przez Radę Samorządu
Uczniowskiego.

Patrz na stronie 11.
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6.

Kampania wyborcza rozpoczyna się na dwa tygodnie przed dniem wyborów i
trwa do dnia poprzedzającego wybory. W tym czasie kandydaci mogą
przeprowadzać debaty oraz inne formy kampanii nie dezorganizujące pracy
szkoły.

7.

Wybory odbywają się w październiku w dzień ustalony przez Komisję
Wyborczą.

8.

Wybory są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne

9.

Szczegółowy regulamin oddawania głosów.
9.1

W przygotowanej Sali zbiera się Komisja Wyborcza. Przygotowana jest
urna, kabiny do głosowania oraz listy osób oddających głos oraz listy
kandydatów

9.2

Uczeń oddaje swój głos tylko na jednego kandydata przez postawienie
znaku x przy jego nazwisku.

10.

Wybory wygrywa ten kandydat, który otrzyma zwykłą większość głosów.

11.

Przewodniczący elekt ma obowiązek opracować Plan Pracy SU i przedstawić
kandydatów do nowej RSU.

12.

Skład RSU po wcześniejszym przesłuchaniu kandydatów zostaje zatwierdzony
absolutną większością głosów (50% + 1) przez ZPK

13.

W razie nie zatwierdzenia składu RSU, ZPK ustala termin i tryb ponownego
przedstawienia kandydatów do RSU.

14.

Od momentu wybrania nowego Przewodniczącego do wybrania nowej RSU
władzę wykonawczą SU pełni dotychczasowa RSU pod kierownictwem
Przewodniczącego elekta.

15.

Plan pracy SU zatwierdza najpierw ZPK, a następnie przedstawiony zostaje
Dyrekcji Szkoły do akceptacji. Treść Planu z ewentualnymi uwagami wraca
pod obrady ZPK do ponownego rozpatrzenia.

16.

W przypadku w którym tylko jedna osoba która zyska poparcie wymaganej
liczby głosów pytanie do ogółu społeczności uczniowskie będzie brzmiało:
,,Czy popierasz kandydaturę XX na przewodniczącego SU’’ o wyborze
decyduje wówczas zwyczajna większością głosów.
Pozostałe funkcje takie jak zastępca SU/sekretarz- piastować będą osoby
wyłonione w wyborach spośród Zgromadzenia Przewodniczących Klas.

17.

W przypadku w którym zgłoszona kandydatura nie zyska akceptacji
społeczności uczniowskiej lub braku kandydatury. Wówczas swoje
zastosowanie znajdzie drugi tryb wyborów na przewodniczącego SU .
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Minimum na 14 dni przed planowaną datą wyborów klasy wystawiają swoich
kandydatów-po jednym z każdej klasy z wyjątkiem klas pierwszych i
kończących. Znajdują tu swoje zastosowanie pozostałe wymagania określone
w punktach 1-15 Regulaminu Wyborów Samorządu Uczniowskiego z
wyjątkiem zapisu o poparciu minimum 30 osób.

PODANIE
Proszę o zatwierdzenie mojej kandydatury na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

Imię i Nazwisko kandydata
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Klasa

Ocena zachowania

________________________________
Podpis wychowawcy klasy
potwierdzający powyższe dane.

Lista osób popierających kandydata (imię i nazwisko oraz klasa) :

Opinia Wychowawcy klasy:

Zatwierdzamy – Komisja Wyborcza
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