REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
I.

Postanowienia ogólne

§1
W Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki w Zielonej Górze działa Samorząd Uczniowski, dalej zwany „Samorządem”.
§2
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
§3
Samorząd powinien tak organizować swoją działalność na terenie szkoły, aby uczeń czuł się w nim
dobrze, ponosił współodpowiedzialność za miejsce, w którym przebywa, za jakość organizowanej
pracy i rozrywki.
§4
Postanowienia Regulaminu Samorządu nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.
§5
Działania Samorządu Uczniowskiego określają następujące zasady:
a) powszechność współrządzenia,
b) demokratyczne reprezentowanie ogółu,
c) autonomia,
d) jawność funkcjonowania.
§6
Samorząd może przedstawiać: Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących prawa uczniów do:
a) zapoznawania się z programami nauczania, z ich treściami, celami i stawianymi wymaganiami,
b) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) organizacji życia szkolnego, stwarzającego utrzymanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, społecznej, zawodowej i sportowoturystycznej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale
w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,
e) zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie
własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
f) wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekuna Samorządu,
g) wyrażania opinii w sprawie nagród i kar wobec uczniów, przewidzianych w Statucie
Szkoły,
h) opracowania wewnętrznego planu pracy Samorządu.
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II.

Struktura Samorządu Uczniowskiego
§7

Organami Samorządu są:
a) zebranie plenarne uczniów szkoły,
b) zebranie Rady Samorządów Klasowych,
c) Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik, 5 członków.
Kadencja organów wybieralnych trwa 3 lata. Funkcje pełnione w wybieralnych organach Samorządu nie mogą być łączone.
§8
Przedstawiciele Samorządów Klasowych:
a) identyfikują potrzeby uczniów,
b) inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
c) informują uczniów o działalności Zarządu Samorządu.
Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest
Radą Samorządów Klasowych.
§9
Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:
a) uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów Samorządu,
b) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu Samorządu lub dyrekcji,
c) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy Samorządu,
d) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu Samorządu.
§10
Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:
a) współpraca z Zarządem Samorządu i Opiekunami Samorządu,
b) opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu Samorządu,
c) zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu Samorządu,
d) kontrolowanie zgodności działań Zarządu Samorządu z niniejszym Regulaminem oraz
Statutem Szkoły,
e) rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego
Samorządu z działalności Samorządu i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu Samorządu pod obrady.
§11
Kompetencje Przewodniczącego Rady Samorządu:
a) reprezentuje Samorząd wobec Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej
b) kieruje pracą Samorządu
c) organizuje współpracę Samorządu z Radą Samorządów Klasowych /zwołuje zebrania
Rady Samorządów Klasowych raz na 6 tygodni/
d) reprezentuje szkołę na zewnątrz jako przedstawiciel młodzieży
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e)
f)
g)
h)

kontroluje prawidłowość działania organów Samorządu
jest odpowiedzialny za wdrożenie przyjętego planu pracy Samorządu
zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
czuwa nad respektowaniem przez młodzież szkolną praw i obowiązków przysługujących
samorządowi.
§12

Kompetencje zastępcy Przewodniczącego:
a) jest współodpowiedzialny za realizację zadań nałożonych na Przewodniczącego Zarządu
Samorządu Uczniowskiego
b) w razie nieobecności Przewodniczącego przejmuje jego kompetencje
c) wspomaga Przewodniczącego we wszystkich jego zadaniach wynikających z jego funkcji.
§13
Sekretarz jako członek Rady Samorządu uczniowskiego prowadzi zeszyt protokołów zebrań.
§14
Skarbnik Zarządu:
a) gromadzi środki finansowe,
b) corocznie przestawia sprawozdanie finansowe dyrekcji, Zarządowi Samorządu oraz Radzie Samorządów Klasowych.
§15
Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych członków Zarządu Samorządu zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
§16
1. Wybieralne organy Samorządu podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków.
2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu Samorządu mogą być uchylone przez dyrektora szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.
3. Obrady Zarządu Samorządu zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu Samorządu lub na
żądanie co najmniej połowy członków Zarządu Samorządu lub Opiekunów Samorządu przynajmniej raz w miesiącu.

III.

Tryb przeprowadzania wyborów
§17

Komisja wyborcza:
a) Składa się z pięciu wybranych uczniów, którzy są członkami Zarządu Samorządu Uczniowskiego lub innych członków Samorządu, którzy nie kandydują w wyborach.
b) Czuwa nad przebiegiem kampanii wyborczej.
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c) Przeprowadza zebranie przedwyborcze, zapoznaje ze strukturą Samorządu i ustala listę
zgłoszonych kandydatów.
d) Odpowiada za obliczanie głosów oddanych na kandydatów w trakcie głosowania i podaje wyniki do ogólnej wiadomości.
§18
Prawo wyborcze posiadają wszyscy uczniowie szkoły.
§19
Wybory odbywają się co trzy lata, a co roku mają charakter uzupełniający.
§20
Procedura zgłaszania kandydatów:
a) Samorząd Klasowy ma prawo zgłosić kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego
wyłonionych podczas zebrania plenarnego klasy.
§21
Zasady głosowania:
a) Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 2. godzinie
wychowawczej w nowym roku szkolnym.
b) Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca.
c) Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała
największą ilość głosów.
§22
Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest przez Zarząd Samorządu na 3 tygodnie przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:
a) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
b) określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów,
c) przygotowanie wyborów,
d) ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,
e) przeprowadzenie wyborów,
f) obliczenie głosów,
g) sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.
§23
Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:
1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym przez Dyrektora szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą.
2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu Samorządu umieszczone są
w kolejności alfabetycznej, karty do głosowania na Opiekunów Samorządu mają wyznaczone miejsce do wpisania nazwiska.
3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji, zło4

4.
5.
6.
7.
8.

żenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.
Opiekunami Samorządu zostają nauczyciele, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
Członkami Zarządu Samorządu zostaje pierwszych 9 osób, które otrzymało największą liczbę głosów.
Przewodniczącym Zarządu Samorządu zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę
głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu Samorządu.
Wiceprzewodniczącym Zarządu Samorządu zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu Samorządu.
Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność
w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.

§24
1. Mandat członka Zarządu Samorządu oraz przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa
w razie:
a) rezygnacji,
b) końca kadencji,
c) po ukończeniu nauki w szkole.
2. Mandat Opiekuna Samorządu wygasa w razie:
a) rezygnacji,
b) końca kadencji,
c) odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.
3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:
a) w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje osobę
pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,
b) w miejsce stałych członków Zarządu Samorządu - Zarząd Samorządu powołuje osoby
pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,
c) w przypadku Przewodniczącego Zarządu Samorządu – na czas określony obowiązki
Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,
d) w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna Samorządu – Zarząd Samorządu w ciągu
miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo jeden opiekun Samorządu.
§25
Sposób obliczania głosów i ogłaszania wyników wyborów uzupełniających:
1. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.
2. Liczba kandydatów, którzy wejdą do Zarządu Samorządu Uczniowskiego zależy od liczby
zwolnionych miejsc.
3. Po wyborach, w ciągu 2–3 dni konstytuuje się Zarząd Samorządu Uczniowskiego, zgodnie
z ustaloną strukturą.
4. Komisja Wyborcza sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów, który podpisują
wszyscy jej członkowie.
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Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego

IV.

§26
Samorząd Uczniowski może pozyskiwać środki finansowe z następujących źródeł:
a) prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym między innymi: sprzedaży biletów wstępu na dyskoteki szkolne, sprzedaży gadżetów z okazji walentynek, andrzejek
lub innych okoliczności, organizacji loterii po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunami
Samorządu Uczniowskiego,
b) od sponsorów, na przykład Rady Rodziców.
§27
Z funduszu Samorządu Uczniowskiego realizowane mogą być wydatki na:
a) zadania związane z realizacją planu Samorządu Uczniowskiego,
b) nagrody rzeczowe dla uczniów,
c) dofinansowanie działalności: kulturalno-rozrywkowej, sportowej organizowanej przez
szkołę przy współpracy Samorządu Uczniowskiego.
§28
a) Dysponentem funduszu jest Zarząd Samorządu Uczniowskiego współdziałająca przy
podejmowaniu decyzji z opiekunami samorządu.
b) Przychody i wydatki Samorządu Uczniowskiego powinny być ewidencjonowane i kontrolowane przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

V.

Zadania opiekunów Samorządu Uczniowskiego

§29
Opiekę nad pracą Samorządu sprawuje dwóch opiekunów Samorządu.
§30
Opiekunów Samorządu wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna Samorządu są równe,
tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.
§31
Opiekunowie Samorządu wspomagają jego działalność poprzez:
a) wsparcie Samorządu w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
b) inspirowanie uczniów do działania,
c) pośredniczenie w relacjach Samorządu z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

VI.

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

§32
Dokumentami potwierdzającymi działalność Samorządu Uczniowskiego są: Regulamin Samorządu,
roczny plan pracy, rozliczenia finansowe, zeszyt protokołów.
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VII.

Przepisy końcowe

§33
Młodzież występująca w obronie praw innych uczniów nie może być z tego powodu negatywnie
oceniana przez nauczycieli.
§34
Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest uchwalany w głosowaniu jawnym podczas zebrania
Zarządu Samorządu Uczniowskiego z Radą Samorządową Klas.

Regulamin uchwalono dnia 30 listopada 2010r.
Wchodzi w życie po 14 dniach od podjęcia uchwały.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
D. Paprotny

Dyrektor
M. Ragiel
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