Załącznik nr 3
do Statutu Zespołu Szkół
w Gorzowie Śląskim

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
Uchwalono na podstawie art. 85 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe
§1
1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.
2. Władzami Samorządu Uczniowskiego są:
1) na szczeblu klas - samorządy klasowe;
2) na szczeblu szkoły - Prezydium Samorządu Uczniowskiego.
3. Prezydium składa się z następujących funkcji:
1) przewodniczący samorządu;
2) zastępca przewodniczącego;
3) skarbnik;
4) sekretarz;
5) sekcja plastyczna.
4. Przewodniczący wybierany jest przez ogół samorządów klasowych w głosowaniu
tajnym, równym i

powszechnym spośród zaproponowanych kandydatów.

5. Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna
samorządu.
6. Wybory powinny być przeprowadzone do 15 września.
7. Wyniki ogłoszone bezpośrednio po wyborach.
8. Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
9. Kadencja prezydium trwa rok.
10. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed
upływem kadencji.
11. W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji
jego obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego samorządu.
§2
1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi
szkoły 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 organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorem.
§3
1. Kompetencje stanowiące Samorządu Uczniowskiego:
1) uchwalanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego;
2)

przedstawienie

sporządzonych

przez

Samorząd

Uczniowski

wniosków

o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów.
§4
1. Kompetencje opiniodawcze Samorządu Uczniowskiego:
1) opiniowanie programu wychowawczego szkoły;
2) opiniowanie wniosku dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów;
3) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
§5
1. Działania Samorządu Uczniowskiego to m.in.:
1) organizowanie uroczystości szkolnych;
2) organizowanie imprez towarzyskich ( andrzejki, walentynki, Dzień Chłopca, Dzień
Kobiet itd.);
3) dbanie o gazetki i gabloty;
4) dbanie o wystrój świąteczny szkoły;
5) organizowanie konkursów;
6) upamiętnianie świąt narodowych i obchody ważnych rocznic;
7) współpraca z biblioteką szkolną;
8) organizowanie akcji charytatywnych;
9) kontakty z uczniami ( ankiety, sondaż w sprawach szkoły, opinie ).
§6
1 .Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest powołany przez dyrektora szkoły
2. Opiekun pełni funkcję doradczą samorządu.
3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora obrad
prezydium i koordynatora działalności samorządu.
4. Opiekun samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
5. Opiekun samorządu jest jedyną osobą, która w uzasadnionych przypadkach może
zwolnić uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością samorządu.
6. Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa rok.

§7
1. Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszu Samorządu Uczniowskiego:
1) fundusz SU tworzony jest w celu finansowania działalności młodzieży;
2) fundusz tworzony jest z dochodów uzyskiwanych z własnej działalności
gospodarczej ( organizacja kiermaszy, imprez kulturalnych, akcji), dobrowolnych
składek;
3) wpływy i wydatki są dokumentowane;
4) dokumentacją zajmuje się skarbnik w porozumieniu z opiekunem Samorządu
Uczniowskiego;
5) samorząd uczniowski zdaje sprawozdanie z działalności finansowej przed
społecznością szkolną .
§8
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Wszystkie decyzje prezydium i samorządów klasowych podejmuje się większością
głosów w obecności co najmniej połowy ich składu.
3. Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone przez
dyrektora szkoły.

