REGULAMIN
Samorządu
Uczniowskiego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
i Mistrzostwa Sportowego
im. Heleny Spoczyńskiej
w Lipinach
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§1
ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Zadania określone regulaminem szkoły.
2. Współdziała w tworzeniu programu działalności opiekuńczo-wychowawczej
oraz gospodarczej szkoły.
3. Koordynowanie samorządnej działalności wychowanków i wszelkich prac
podejmowanych przez grupy.
4. Poręczenie za wychowanków, rozstrzyganie sporów oraz czuwanie nad
prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia wychowanków.
5. Dokonywanie wspólnie z wychowawcami analizy i oceny całokształtu
działalności opiekuńczo-wychowawczych młodzieży w szkole.
6. Reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie szkoły.
7. Upowszechnienie wśród młodzieży problematyki ideowej, społecznej
i gospodarczej.
8. Inicjowanie i koordynowanie działalności kulturalnej, sportowej, turystyczne
i rozrywkowej w szkole, organizowanie zespołów, kół, klubów zainteresowań
a także innych form pracy wynikających z planu działania placówki.
9. Współdecydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych będących
w dyspozycji szkoły, przeznaczonych na cele kulturalno-oświatowe.
10. Organizowanie i ocena współzawodnictwa pomiędzy grupami
wychowawczymi.
11. Występowanie z wnioskami o nagrody i wyróżnienia za działalność społeczną
na rzecz szkoły.
12. Zgłaszanie postulatów i wniosków do dyrekcji szkoły w zakresie całokształtu
działalności szkoły.
§2
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Samorząd Uczniowski działa na terenie szkoły. W skład samorządu wchodzą
wszyscy uczniowie szkoły. Działanie w tak ogromnej grupie jest oczywiście
niemożliwe. Dlatego uczniowie szkoły wybierają swoich przedstawicieli –
organy samorządu.
2. Na terenie szkoły występują:
 Rada Samorządu Uczniowskiego,
 Zarząd
 Komisja Rewizyjna.

§3
ZADANIA ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Zadania Rady Samorządu Uczniowskiego
W skład Rady wchodzą Przewodniczący Samorządu Klasowego wszystkich
klas. Kadencja członków Rady trwa jeden rok. Obradami Rady kieruje
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Prezydent Samorządu Uczniowskiego. Rada spotyka się raz w miesiącu.
Do zadań Rady Samorządu Uczniowskiego należy:
1.1. przyjmowanie kwartalnych sprawozdań Zarządu,
1.2. ustalenie wysokości składek,
1.3. powoływanie Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do
Zarządu,
1.4. uchwalenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
2. Zadania Zarządu
Zarząd jest najwyższą władzą wykonawczą. Kieruje bieżącą pracą Samorządu
Uczniowskiego. Zarząd składa się od czterech do kilkunastu osób. Zarząd
Samorządu Uczniowskiego spotyka się raz na dwa tygodnie. Pracami Zarządu
kieruje Prezydent Samorządu Uczniowskiego. Zarząd powoływany jest zwykle
w wyborach bezpośrednich, w których uczestniczą wszyscy uczniowie
(sporadycznie wybierany jest przez Radę Samorządu Uczniowskiego). Zwykle
uczniowie głosują na Prezydenta wraz z całym składem Zarządu. Kadencja
Zarządu trwa od rok do trzech lat. Wybory przeprowadzane są na przełomie
września i października. Do zadań Zarządu należy:
2.1. kierowanie bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego,
2.2. reprezentowanie Samorządu na zewnątrz,
2.3. przedstawianie Radzie kwartalnych sprawozdań z działalności Zarządu,
2.4. powoływanie komisji.

§4
PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW ZARZĄDU SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO
1. Obowiązki Prezydenta
1.2. planuje i prowadzi zebrania Zarządu i Rady (lub wyznacza
prowadzących),
1.2. rozdziela zadania pomiędzy członków Zarządu,
1.3. angażuje jak największą grupę uczniów do pracy na rzecz samorządu,
1.4. współpracuje z dyrektorem i opiekunem samorządu,
1.5. pełni funkcję łącznika miedzy uczniami a administracją szkoły,
nauczycielami i społecznością lokalną.
2. Obowiązki Zastępcy Prezydenta:
2.1. jest prawą ręką Prezydenta,
2.2. w czasie nieobecności Prezydenta pełni jego obowiązki,
2.3. stoi na czele ważnych komisji.
3. Obowiązki Sekretarza:
3.1. protokołuje zebrania, odpowiada za dostarczenie protokołów osobom
zainteresowanym,
3.2. sprawuje kontrolę nad dokumentacją samorządu,
3.3. prowadzi korespondencję,
3.4. zbiera pisemne wnioski uczniów napływające do Zarządu samorządu.
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4. Obowiązki Skarbnika:
4.1. współpracuje z Prezydentem i opiekunem samorządu w sprawach
budżetu i finansów samorządu,
4.2. podpisuje wszystkie dokumenty finansowe samorządu,
4.3. zajmuje się funduszami, prowadzi dokumentację finansową i gromadzi
rachunki.
5. Obowiązki Członków Zarządu:
5.1. kierują pracami poszczególnych komisji,
5.2. odpowiadają za główne kierunki pracy samorządu.
6. Obowiązki Komisji Rewizyjnej:
Komisja Rewizyjna jest podstawowym organem kontroli wewnętrznej. Wybierana
jest przez Radę, aby w imieniu wszystkich uczniów nadzorować pracę zarządu.
Z punktu widzenia hierarchii, władz Komisja Rewizyjna jest równorzędna
Zarządowi i w żaden sposób mu nie podlega. Komisja Rewizyjna odpowiada
wyłącznie przed Radą Samorządu Uczniowskiego. W skład Komisji Rewizyjnej
wchodzi zwykle 3-7 uczniów wybieranych przez Radę na roczną kadencję.
Komisja Rewizyjna posiada nieograniczone uprawnienia kontrolowania wszystkich
przejawów życia samorządu. Na żądanie Komisji, i jej przedstawiciel może
uczestniczyć w posiedzeniach władz i we wszystkich przejawach życia
organizacyjnego. Organy Samorządu są zobowiązane - na żądanie Komisji –
udostępnić jej dokumenty i informacje o pracy samorządu, niezbędne dla
przeprowadzenia kontroli. Zarząd i inne władze me mają prawa utrudniać pracy
Komisji Rewizyjnej.
Do uprawnień Komisji Rewizyjnej należy:
6.1. kontrolowanie działalności zarządu i ich decyzji, z punktu widzenia ich
zgodności z obowiązującym prawem a w szczególności Statutem Szkoły,
Regulaminem Samorządu i innymi regulaminami wewnętrznymi,
6.2. kontrolowanie działalności finansowej samorządu,
6.3. przedstawienie Radzie Samorządu Uczniowskiego wniosku w sprawie
absolutorium dla ustępującego Zarządu.
§5
ZASADY I TRYB GŁOSOWANIA
W wyznaczonym dniu, który poprzedzony jest jednorazową ciszą wyborczą
wybieramy Samorząd Uczniowski. Każdy uczeń szkoły otrzyma listę osób –
kandydatów. Należy podkreślić nazwisko osoby, którą wybieramy na
przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Wszystkie kartki będą zebrane przez
komisję skrutacyjną, która oblicza głosy. Następnie wszyscy kandydaci do Rady
zbiorą się w świetlicy o wyznaczonej godzinie, gdzie zostanie utworzony Samorząd
Uczniowski.
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§6
CZĘSTOŚĆ SPOTKAŃ
Spotkania Samorządu Uczniowskiego odbywać się będą raz w miesiącu oraz
w sytuacjach nadzwyczajnych tj.:
1. wydalenie ze szkoły ucznia,
2. zaopiniowanie nauczycieli,
3. organizowanie imprez samorządowych

§7
ZASADY OPINIOWANIA W SPRAWIE USUNIĘCIA UCZNIA ZE SZKOŁY
1. Samorząd Uczniowski ma obowiązek udzielenia opinii o uczniu na
wniosek dyrekcji;
2. Samorząd Uczniowski sporządza opinię na podstawie informacji
uzyskanych od wychowawcy ucznia, członków rady, samorządu grupy
i samego zainteresowanego;
3. Zebrania nadzwyczajne – sąd koleżeński (obrońca, oskarżyciel – cały
samorząd).

§8
ZASADY OPINIOWANIA W SPRAWIE OCENY NAUCZYCIELA
1. Samorząd Uczniowski ma prawo wyrazić opinię o pracy nauczyciela na piśmie.
2. Protokoły z zebrań podpisuje prezydent samorządu uczniowskiego.
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