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REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§1
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem” na podstawie art. 55
Ustawy o systemie oświaty §13 ust.3.
2. Samorząd jest strukturą wewnątrzszkolną, organizacją wszystkich uczniów.

§2
CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz partnerstwo w
stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych Szkoły.
2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego
wspierania się, przejmowania odpowiedzialności za jednostkę i grupę.
3. Stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny
i samodyscypliny uczniów.

§3
ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków
szkolnych.
2. Reprezentowanie ogółu społeczności uczniowskiej, przedstawianie jej opinii
i potrzeb.
3. Inspirowanie uczniów do udziału w pracach społecznie użytecznych na rzecz Szkoły
i środowiska.
4. Dbanie – w całokształcie swej działalności – o dobre imię i honor Szkoły.

§4
UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Przedstawianie propozycji do Planu Pracy Szkoły wynikających z potrzeb
i zainteresowań uczniów.
2. Wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży, udziału w formułowaniu przepisów
wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej.
3. Typowanie do Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Starosty Buskiego.
4. Wydawanie gazetki szkolnej i prowadzenie własnych gablot.
5. Zgłaszanie spośród uczniów kandydatów do wyróżnień i nagród stosowanych
w Szkole.
6. Udział przedstawicieli w komisji, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
z zachowania ucznia w przypadku stwierdzenia, że ta ocena została ustalona niezgodnie z
przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania.
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§5
WŁADZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego Szkoły:
 przewodniczący
 z-ca przewodniczącego
 członkowie w liczbie 5 oraz inne osoby chętne do współpracy.

§6
HARMONOGRAM I REGULAMIN DO PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Harmonogram wyborów:
 zapoznanie młodzieży z regulaminem wyborów
 wybór w poszczególnych klasach delegatów na zebranie wyborcze
 prowadzenie kampanii wyborczej w okresie tygodnia
2. Regulamin wyborów:
 wybory do Samorządu Uczniowskiego są tajne, bezpośrednie, dwustopniowe
i odbywają się na początku każdego roku szkolnego
 uczniowie wszystkich klas posiadają równe prawo wyborcze
 każda klasa wybiera dwóch delegatów, którzy biorą udział w głosowaniu
 wybory są ważne, gdy w głosowaniu bierze udział co najmniej 50% uprawnionych do
głosowania
 wybrane prezydium na swoim pierwszym zebraniu konstytuuje się wybierając ze
swego grona przewodniczącego i jego z-cę.
3. Nad prawidłowością i przebiegiem wyborów czuwa Komisja Wyborcza powołana przez
Prezydium ustępującego Samorządu Uczniowskiego.

§7
STRUKTURA DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Prezydium Samorządu Uczniowskiego we współpracy z opiekunem przygotowuje
i organizuje spotkania, na których omawia problemy szkoły oraz działania na rzecz
społeczności szkolnej.
2. Na bieżąco odbywają się również spotkania przewodniczącego Samorządu
Uczniowskiego i opiekuna z Dyrektorem Szkoły.

§8
STRUKTURA ZADAŃ CZŁONKÓW PREZYDIUM
1. Przewodniczący kieruje całokształtem spraw organizacyjnych, reprezentuje wszystkich
uczniów.
2. Zastępca współpracuje z przewodniczącym i opiekunem.
3. Członkowie Prezydium przekazują informacje uzyskane od społeczności uczniowskiej
dotyczące potrzeb i oczekiwań.
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§9
OBOWIĄZKI OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań w szczególności wymagających udziału nauczycieli i
Dyrekcji Szkoły.
2. Zapewnianie z upoważnienia Dyrektora Szkoły niezbędnych warunków organizacyjnych
do samorządnej działalności młodzieży.
3. Czuwanie nad prawidłowym działaniem Prezydium Samorządu.
4. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw
uczniowskich.
5. Inspirowanie nauczycieli do współdziałania z Samorządem, udzielania pomocy w jego
działalności.
6. Uczestnictwo w ocenianiu pracy Samorządu Uczniowskiego dokonywanej przez Dyrekcję
Szkoły i Radę Pedagogiczną.
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