REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZESPOŁU SZKÓL PUBLICZNYCH W BYTONI
Rozdział I
Podstawa prawna:
1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia
7 września 1991 roku,
2. Statut Zespołu Szkół Publicznych w Bytoni.
Rozdział II
Postanowienia ogólne:
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Bytoni.
2. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o zasady określone w regulaminie.
3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest zgodny ze Statutem Szkoły.
4. Działalność Samorządu Uczniowskiego nadzoruje i wspiera opiekun.
5. Bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego kieruje Rada Samorządu Uczniowskiego.
6. Rada Samorządu Uczniowskiego jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej
powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą
Rodziców.
7. Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy wszystkich uczniów.
Rozdział III
Cele Samorządu Uczniowskiego:
1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz partnerstwo
z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych i edukacyjnych.
2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania, wzajemnego wspierania się
i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostka i grupę.
3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, aktywności społecznej, samokontroli,
samooceny i samodyscypliny uczniów.
Rozdział IV
Zadania Samorządu Uczniowskiego:
1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków
szkolnych i innych obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły.
2. Przedstawianie organom szkoły opinii dotyczących wszystkich spraw szkoły oraz potrzeb
koleżanek i kolegów.
3. Współdziałanie z organami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki
i udzielanie niezbędnej pomocy tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
4. Współpraca z organami szkoły w zakresie realizacji zadań i funkcji szkoły,
z wychowawcami klas i opiekunem samorządu w celu uzgodnienia ważniejszych
przedsięwzięć.
5. Planowanie i współorganizowanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu.
6. Inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie:
- dbałość o sprzęt szkolny i o pomoce naukowe
- wykonywanie niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska
lokalnego.
7. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole,
w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

8. Czuwanie nad przestrzeganiem praw i obowiązków ucznia.
9. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
Rozdział V
Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego:
1. Przedstawianie propozycji do planu pracy szkoły, wynikających z potrzeb i zainteresowań
uczniów.
2. Wyrażanie opinii dotyczących problemów i spraw uczniów.
3. Udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności
uczniowskiej.
4. Informowanie ogółu uczniów o swojej działalności.
5. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz wnoszenie uwag do
opinii szkoły o uczniach, udzielanie poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej
im kary.
6. Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na gromadzeniu funduszy własnych
i dysponowanie nimi w porozumieniu z opiekunem samorządu.
Rozdział VI
Obowiązki szkoły wobec Samorządu Uczniowskiego:
1. Udzielanie pomocy w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
2. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności
Samorządu Uczniowskiego.
3. Wysłuchiwanie i wykorzystanie opinii uczniowskich oraz informowanie o zajętym przez
władze szkolne stanowisku.
4. Czuwanie nad zgodnością działalności Samorządu Uczniowskiego z celami
wychowawczymi szkoły.
Rozdział VII
Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
1. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna, spośród
propozycji kandydatów wytypowanych przez Dyrektora Szkoły.
2. Zadaniem opiekuna jest:
- reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego wobec Dyrektora Szkoły,
Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
- czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
- prowadzenie dokumentacji rozliczeń finansowych.
Rozdział VIII
Ordynacja wyborcza Samorządu Uczniowskiego:
Samorząd klasowy
1. Prawo do kandydowania na przedstawiciela Samorządu Klasowego posiada każdy uczeń
danej klasy, jednak wychowawca czuwa nad tym, aby byli to uczniowie, którzy będą godnie
reprezentować klasę.
2. Samorząd Klasowy składa się z gospodarza klasy, zastępcy gospodarza i skarbnika.
3. Przedstawicielem Samorządu Klasowego jest gospodarz klasy.
4. Kadencja Samorządu Klasowego trwa przez okres jednego roku.
5. Wybory Rady Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na trzeciej godzinie
wychowawczej w nowym roku szkolnym, nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa
wychowawca.

Samorząd Uczniowski
1. Czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy uczniowie szkoły, a prawo do bycia
wybieranym uczniowie od klasy czwartej.
2. Do Rady Samorządu Uczniowskiego mogą kandydować uczniowie, którzy:
- osiągnęli co najmniej ocenę dobrą z zachowania,
- osiągają dobre wyniki nauczania
3. Kadencja Rady Samorządu trwa przez okres jednego roku.
4. Pięciu kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, tworzą Radę Samorządu
Uczniowskiego i spośród siebie wybierają:
- przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
- zastępcę przewodniczącego ds. uczniów szkoły podstawowej
- zastępcę przewodniczącego ds. uczniów gimnazjum
- skarbnika
- sekretarza
5. Datę wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego wyznacza opiekun nie później niż
do 30 września, po uprzednim skonsultowaniu terminu z Dyrektorem Szkoły.
6. Na tydzień wcześniej informuje o nim uczniów, kampania wyborcza trwa 7 dni.
7. W skład komisji wyborczej wchodzą uczniowie wybrani przez opiekuna Samorządu
Uczniowskiego.
8. Głosowanie odbywa się w wyznaczonym terminie i miejscu, na kartkach zawierających
alfabetyczną listę kandydatów. Uczeń może głosować tylko na jednego kandydata, oddanie
głosu potwierdza podpisem na liście uczniów uprawnionych do głosowania.
9. Wybory do Samorządu są:
- tajne i nikt nie jest zobowiązany do ujawniania, na kogo oddał głos
- powszechne – wszyscy uczniowie mają prawo wyborcze
- równe – każdy uczeń w głosowaniu ma tylko jeden głos .
10. Wyniki wyborów ogłaszane są w ciągu jednego dnia od daty przeprowadzenia wyborów.
11. Rada Samorządu Uczniowskiego ustala szczegółowy plan swej działalności.
12. Rada Samorządu Uczniowskiego dwa razy w roku szkolnym ( koniec I semestru, koniec
roku szkolnego) składa sprawozdanie ze swej działalności.
13. Zebrania, narady i spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego podlegają zaprotokołowaniu.
14. W przypadku niekompetencji członka Rady Samorządu Uczniowskiego Dyrektor Szkoły
wraz z opiekunem ma prawo odwołać go z pełnionej funkcji, co oznacza równoczesne
pozbawienie członkostwa w Radzie przed upływem kadencji. Niekompetencją jest m. in.
nie wypełnianie obowiązków i zadań wynikających z pełnienia danej funkcji, działanie
niezgodne z regulaminem Samorządu, zachowanie niegodne ucznia.
15. Wszystkie kwestie sporne związane z przebiegiem wyborów, a nie opisane w ordynacji
wyborczej rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
Rozdział IX
Gospodarka finansowa Samorządu Uczniowskiego:
1. Samorząd Uczniowski może prowadzić działalność gospodarczą polegającą na gromadzeniu
funduszy własnych.
2. Fundusze mogą być tworzone:
- z kwot uzyskanych za wykonanie przez uczniów odpłatnie prac,
- z dochodów uzyskanych z organizowanych przez uczniów imprez,
- z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych i innych,
- z zysków wynikających z działalności handlowo- usługowej,
- ze środków przekazanych przez Radę Rodziców, Radę Szkoły, inne organizacje
i instytucje oraz przez sponsorów.

