Załącznik nr 2
do Statutu Zespołu Szkół
w Chróścinie

Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego
§1
1. Regulamin określa cele, zadania, organizację samorządu uczniowskiego w Zespole Szkół
w Chróścinie zwanego dalej „samorządem”.
2. Samorząd uczniowski działa na podstawie art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia
07.09.1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu
Zespołu Szkół w Chróścinie.
3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§2
1. Celem samorządu jest:
1) uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz
partnerstwo w stosunkach uczniowskich z nauczycielami w realizacji celów
wychowawczych szkoły,
2) rozwijanie

demokratycznych

form

współżycia,

przyjmowanie

współodpowiedzialności za jednostki i grupę,
3) kształtowanie

umiejętności

zespołowego

działania,

tworzenie

warunków

do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

§3
1. Do zadań samorządu należy:
1) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków
szkolnych i innych obowiązków zawartych w statucie szkoły,
2) spełnianie wobec władz szkolnych rzecznictwa interesów ogółu społeczności
uczniowskiej,
3) współdziałanie z dyrekcją szkoły w zakresie zapewnienia młodzieży należytych
warunków do nauki i udzielania niezbędnej pomocy uczniom znajdującym
się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
4) współdziałanie w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych
i turystycznych, organizowanie wypoczynku i rozrywki,
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5) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, inspirowanie do udziału w pracach społecznych
na rzecz szkoły i środowiska,
6) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce,
7) rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami
i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłoszenie
go poprzez opiekuna samorządu, dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej,
8) dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły.

§4
1. Uprawnienia samorządu:
1) samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, dyrektorowi szkoły wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniowskich, takich jak:
a) prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami,
b) prawa do jawnej i umotywowanej oceny, postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań,
d) prawa redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorem,
f) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
g) prawa wyboru Rzecznika Praw Ucznia.
2) zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole.
3) udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnej działalności kulturalnej,
rozrywkowej, sportowo – rekreacyjnej, organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych.
4) dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami samorządu.
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§5
1. Struktura organizacyjna samorządu:
1) funkcję

najwyższej

władzy

samorządu

spełnia

Konferencja

Przedstawicieli

Samorządów Klasowych,
2) władzą wykonawczą samorządów klasowych są rady samorządów klasowych,
3) władzą wykonawczą samorządu jest Rada Samorządu Uczniowskiego zwana dalej
„Radą Samorządu”,
4) wybory Rady Samorządu, komisji rewizyjnej odbywają się w oparciu o ordynację
wyborczą ustanowioną na zasadach demokratycznych przez powszechne głosowanie,
5) kadencja rad samorządów trwa 1 rok, uczeń może pełnić tę samą funkcję pochodzącą
z wyboru nie dłużej niż dwie kadencje,
6) zebrania, narady, spotkania itp. wynikające z działalności samorządu odbywają
się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych lub podczas godziny przeznaczonej do
dyspozycji wychowawcy klasy (za jego zgodą).

§6
1. Konferencja przedstawicieli samorządów klasowych.
1) Konferencję

przedstawicieli

samorządów

klasowych

tworzą

reprezentanci

poszczególnych klas – przewodniczący rady samorządu klasowego oraz dwóch
uczniów wytypowanych przez samorząd klasowy.
2) Konferencję przedstawicieli samorządów klasowych mogą być zwoływane na
wniosek Rady Samorządu, opiekuna samorządu, dyrektora szkoły lub rady
pedagogicznej.
3) Konferencje mają charakter informacyjny, sprawozdawczy lub sprawozdawczo –
wyborczy.
4) Rada Samorządu zatwierdza plan pracy samorządu na dany rok szkolny.

§7
1. Rady samorządów.
1) Rady Samorządów współdziałają z wychowawcami klas i władzami szkoły,
uzgadniają z nimi plany pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.
2) Rada Samorządu klasowego liczy 3 osoby – przewodniczący oraz dwóch członków
3) Radę Samorządu szkoły tworzą:
a) przewodniczący rady,
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b) wiceprzewodniczący,
c) sekretarz,
d) skarbnik,
e) kronikarz,
f) dwóch członków rady.
W skład rady samorządu wchodzi z urzędu opiekun samorządu.

§8
1. Zadania Rady Samorządu:
1) koordynowanie działalności Rady Samorządów Klasowych.
2) opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Rady Samorządu.
3) podejmowanie decyzji dotyczących działalności finansowej samorządu.
4) podejmowanie decyzji w okresach między zebraniami konferencji przedstawicieli
samorządów klasowych.
5) pracą rady samorządu kieruje przewodniczący.

§9
1. Zadaniem przewodniczącego Rady Samorządu jest kierowanie całokształtem prac rady,
a w szczególności:
1) zwoływanie i prowadzenie zebrań rady,
2) przedstawienie propozycji do planu pracy rady,
3) podpisywanie dokumentów finansowych w imieniu rady,
4) stałe współdziałanie z opiekunem samorządu w zakresie realizacji planu pracy rady
oraz rozwiązywanie bieżących problemów społeczności uczniowskiej,
5) przydzielanie zadań do realizacji poszczególnym członkom rady oraz kontrola i ocena
stopnia realizacji zadań,
6) przewodniczenie konferencji przedstawicieli samorządów klasowych oraz składanie
sprawozdań z działalności rady.

§ 10
1. Do obowiązków władz szkolnych wobec samorządu należy:
1) udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządu, a w szczególności
w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły,
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2) zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności
samorządu,
3) wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich oraz informowanie o zajętym
przez władze szkolne stanowisku,
4) czuwanie nad zgodnością działalności samorządu z celami wychowawczymi szkoły,
5) sprawowanie nadzoru i udzielanie pomocy w zakresie zgodnego z obowiązującymi
przepisami gospodarowania środkami finansowymi,
6) powołanie na wniosek samorządu opiekuna z ramienia rady pedagogicznej,
opiekunami samorządów klasowych są wychowawcy klas,
7) dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić uchwałę lub inne postanowienia
samorządu, jeżeli będą sprzeczne ze statutem szkoły.

§ 11
1. Do obowiązków opiekuna samorządu należy:
1) udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału
nauczycieli i dyrekcji szkoły,
2) zapewnienie z ramienia dyrektora niezbędnych warunków organizacyjnych do
samorządnej działalności młodzieży,
3) czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w zakresie
dysponowania jego funduszami,
4) informowanie młodzieży o uchwałach rady pedagogicznej dotyczących spraw
uczniowskich,
5) inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z samorządem i udzielanie
mu pomocy w jego działalności,
6) uczestnictwo w ocenie pracy samorządu dokonywanej przez dyrektora szkoły i radę
pedagogiczną.

§ 12
1. Ordynacja wyborcza do rady samorządu.
1) Organizatorem wyborów jest Rada Samorządu.
2) Samorządy klasowe typują z klasy 3 kandydatów do rady samorządu.
3) Kandydować nie może uczeń, który ma ze sprawowania ocenę niższą niż dobra.
4) Na pierwszym posiedzeniu przeprowadza się wybory.
5) Po przeprowadzeniu głosowania oblicza się głosy i sporządza protokół.
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6) O zajmowanym stanowisku decyduje liczba uzyskanych przez kandydata głosów.

§ 13
1. Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszu samorządu:
1) Fundusz samorządu tworzony jest w celu finansowania działalności socjalno –
kulturalnej młodzieży.
2) Dysponentem funduszu jest Rada Samorządu współdziałająca, przy podejmowaniu
decyzji z opiekunem samorządu. Wszelkie decyzje finansowe podlegają zatwierdzeniu
przez dyrektora szkoły.
3) Środki finansowe gromadzone są na rachunku bankowym.
4) Fundusz tworzony jest z:
a) dotacji i darowizn przedsiębiorstw i osób fizycznych,
b) dochodów

uzyskanych

z

własnej

działalności

gospodarczej

samorządu

(np. organizowania kiermaszów, imprez kulturalnych, loterii, itp.),
c) wpłat z tytułu świadczenia przez młodzież odpłatnych usług zorganizowanych
przez samorząd.
5) Z funduszu samorządu realizowane mogą być wydatki przeznaczone na:
a) nagrody rzeczowe dla uczniów,
b) dofinansowanie działalności kulturalno – rozrywkowej, sportowej, turystycznej
organizowanej przez Radę Samorządu, samorządy klasowe, koła zainteresowań.
6) Sprawy sporne dotyczące działalności finansowej samorządu rozstrzyga rada
pedagogiczna.
7) Działalność finansowa samorządu objęta jest systemem wewnętrznej kontroli szkoły.
8) Działalność finansowa w zakresie dochodów i wydatków podlega planowaniu.
9) Rada Samorządu może zlecić odpłatne prowadzenie dokumentacji finansowej
pracownikowi szkoły.
10) Rada Samorządu w porozumieniu z opiekunem i dyrektorem szkoły powołuje komisję
do przeprowadzenia rocznej kontroli działalności finansowej.
11) W skład komisji wchodzą:
a) skarbnik,
b) dwóch przedstawicieli rady,
c) opiekun,
d) delegowany przez dyrektora pracownik ekonomiczny szkoły jako przewodniczący
komisji.
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12) Kontrola powinna być przeprowadzona przed zakończeniem zajęć w roku szkolnym.
Protokół z przeprowadzonej kontroli należy przedstawić konferencji przedstawicieli
samorządów klasowych oraz dyrektorowi szkoły.

§ 14
1. Postanowienia końcowe:
1) ustalenia niniejszego regulaminu podlegają zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną i
konferencję przedstawicieli samorządów klasowych.
2) opiekun samorządu jest odpowiedzialny z ramienia rady pedagogicznej za całokształt
działalności rady samorządu.
3) wychowawcy klas są odpowiedzialni za całokształt działalności samorządów
klasowych.
4) wszelkie zmiany i uzupełnienia do treści niniejszego regulaminu mogą być
wprowadzone na wniosek:
a) rady samorządu,
b) opiekuna,
c) dyrektora,
d) rady pedagogicznej
e) po zatwierdzeniu przez konferencję przedstawicieli samorządów klasowych.
5) samorządy klasowe, Konferencja Przedstawicieli Samorządów Klasowych, oraz Rada
Samorządu wyrażają swoje stanowisko w formie uchwał. Uchwały zapadają
większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych.
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