REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. JANA PAWŁA II W ŁOWICZU
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Rozdział 1. Organizacja Samorządu Uczniowskiego
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej "Samorządem".
2. Samorząd działa na podstawie art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września
1991 roku (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), Statutu
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łowiczu
oraz niniejszego regulaminu.
3. Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski, a uczniowie
poszczególnych klas tworzą Samorząd Klasowy.
4. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
5. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem
Samorządu oraz jego władz.
6. Celem działalności Samorządu Uczniowskiego jest:
a) partnerstwo w stosunkach z organizatorami życia szkoły: Dyrektorem Szkoły,
Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w realizacji celów wychowawczych;
b) pogłębianie demokratycznych form działania;
c) rozwijanie samodzielności, współodpowiedzialności w rozwiązywaniu
problemów własnych oraz innych uczniów;
d) kształtowanie inicjatywy indywidualnej oraz działania zespołowego,
samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów;
e) wyzwalanie aktywności oraz rozwijanie zdolności organizatorskich dla dobra
społeczności uczniowskiej oraz szkoły jako instytucji.
7. Do zadań Samorządu należy:
a) mobilizowanie uczniów do wypełniania obowiązków szkolnych wynikających
z praw i obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły;
b) przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców
opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej, spełnianie wobec tych organów
roli rzecznika interesów ogółu uczniów;
c) czuwanie nad przestrzeganiem przez wszystkich organizatorów życia szkoły
praw uczniów;
d) inspirowanie uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły, w organizowaniu
działalności kulturalno-rozrywkowej, sportowej, turystycznej, społecznoużytecznej, naukowej;
e) aktywizowanie uczniów do rozwijania zainteresowań, talentów, uzdolnień
i reprezentowania szkoły, np. w konkursach szkolnych, międzyszkolnych,
gminnych, wojewódzkich itd.;
f) prowadzenie działań zmierzających do utrzymania w dobrym stanie
pomieszczeń szkolnych , urządzeń i sprzętu szkolnego;
g) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności
w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;
h) rozstrzyganie sporów między uczniami;
i) wzbogacanie tradycji szkoły, troska o jej dobre imię.
8. Samorząd ma prawo do przedstawiania Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej
i Dyrektorowi opinii i wniosków we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, tj.:
a) prawa do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem,
stawianymi wymaganiami;
b) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
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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 gazetki 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.
9. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
a) Zarządy Samorządów Klasowych;
b) Rada Samorządu Uczniowskiego;
c) Zarząd Samorządu Uczniowskiego;
d) Sekcje stałe i doraźne.
10. W skład Zarządu Samorządu Klasowego wchodzi 3 – 5 uczniów z poszczególnych
klas, w tym:
a) Przewodniczący Klasy, który reprezentuje Samorząd Klasowy;
b) Zastępca Przewodniczącego Klasy;
c) Skarbnik.
O liczebności Zarządu Samorządu Klasowego decyduje Samorząd Klasowy.
11. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z 10 członków wybranych przez uczniów
szkoły w wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego oraz z przedstawicieli
poszczególnych Zarządów Samorządów Klasowych (po jednym przedstawicielu
z każdej klasy).
12. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzi 5 uczniów, w tym:
a) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który reprezentuje Samorząd
Uczniowski;
b) Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego;
c) Skarbnik;
d) Sekretarz;
e) Członek Zarządu.
13. Dla realizacji swoich zadań Zarząd Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu
z Radą może powoływać sekcje stałe lub doraźne.
Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności
i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace.
Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.
14. Zadaniem Opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest:
a) kierowanie całokształtem prac Samorządu, czuwanie nad prawidłowym
jego działaniem i udzielanie pomocy uczniom w realizacji zadań;
b) reprezentowanie, wraz z Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego,
Samorządu przed organami szkoły;
c) podpisywanie uchwał Rady Samorządu Uczniowskiego, wraz z
Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, i odpowiadanie za ich
realizację;
d) informowanie uczniów o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących praw
uczniów;
e) wspólne z pedagogiem szkolnym i psychologiem rozwiązywanie spraw
spornych dotyczących konfliktów między uczniami,
f) zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami.
15. Tryb wyboru organów Samorządu oraz Opiekuna określa Ordynacja Wyborcza.
16. Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa rok.
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17. Opiekun Samorządu wybierany jest przez Radę Samorządu co trzy lata.
18. Samorząd Uczniowski prowadzi swoją działalność w oparciu o roczne plany pracy.
19. Uchwały Rady, opinie i wnioski podejmowane są zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 2/3 jej regulaminowego składu.
Uchwały Rady nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.
20. W szczególnych przypadkach Rada może przeprowadzić tajne głosowanie.
21. Projekt decyzji Rady musi zaopiniować Opiekun Samorządu. Decyzje Rady powinny
być przemyślane i przedyskutowane.
Jeżeli decyzja dotyczy imprez ogólnoszkolnych to Rada musi uzyskać zgodę
Dyrektora Szkoły.
22. Zebrania Rady i Zarządu zwołuje Przewodniczący, Opiekun Samorządu lub
w przypadku jego nieobecności – Dyrektor Szkoły, w zależności od potrzeb,
nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
23. Zebrania i uchwały Rady oraz Zarządu są protokołowane.
24. W posiedzeniach Rady i innych organów Samorządu mogą uczestniczyć z głosem
doradczym zaproszeni goście.
25. Organy Samorządu zobowiązane są do składania sprawozdań ze swojej działalności
przynajmniej raz w roku.
26. Dokumentację Samorządu stanowią:
a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego;
b) Ordynacja Wyborcza;
c) Roczne plany pracy Samorządu Uczniowskiego;
d) Protokoły z zebrań;
e) Kronika Samorządu;
f) Roczne sprawozdania z działalności Samorządu.
27. Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalany jest
przez ogół uczniów
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
28. Zmian w regulaminie można dokonać na wniosek :
a) Rady Samorządu Uczniowskiego;
b) Rady Pedagogicznej;
c) Dyrektora Szkoły.
29. Zmiany w regulaminie zatwierdza Rada Samorządu Uczniowskiego poprzez
głosowanie jawne bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 swojego
składu.
30. Projekt regulaminu oraz projekt zmian opiniuje Opiekun Samorządu.
31. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły (znajduje się w bibliotece
szkolnej).
32. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących Samorządu
decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.

Rozdział 2. Ordynacja Wyborcza
I.

Tryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego

1. Zarząd Samorządu Klasowego wybierany jest przez uczniów klasy w głosowaniu
tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu
klasy. O sposobie głosowania decyduje Samorząd Klasowy.
2. Wybory Zarządu Samorządu Klasowego odbywają się na początku roku szkolnego
we wrześniu lub październiku.
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3. Kandydaci do Zarządu Samorządu Klasowego zgłaszani są przez Samorząd Klasowy
i wychowawcę klasy.
4. W skład Zarządu Samorządu Klasowego wchodzi 3-5 uczniów klasy, którzy
w wyborach otrzymali największą ilość głosów. O liczebności Zarządu Samorządu
Klasowego decydują uczniowie klasy w porozumieniu z wychowawcą. Bezpośrednio
po wyborach Zarząd Samorządu Klasowego wybiera spośród siebie osoby funkcyjne.
5. W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań (na wniosek ucznia z danej klasy)
lub na swój wniosek oraz, gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce
(na wniosek wychowawcy klasy), uczeń może zostać odwołany z zajmowanego
stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.
6. W wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego biorą udział uczniowie klas IV- VI
Szkoły Podstawowej oraz klas I- III Gimnazjum. Wybory są powszechne, równe
i tajne.
7. Wybory odbywają się na początku każdego roku szkolnego we wrześniu
lub październiku. Organizuje je ustępujący Opiekun Samorządu we współpracy
z Zarządami Samorządów Klasowych.
8. W celu przeprowadzenia wyborów przedstawiciele Zarządów Samorządów
Klasowych powołują komisję wyborczą, w której skład nie mogą wchodzić osoby
kandydujące. O liczebności komisji wyborczej i jej składzie osobowym decydują
Zarządy Samorządów Klasowych w porozumieniu z ustępującym Opiekunem
Samorządu.
9. Zadaniem komisji wyborczej jest ustalenie harmonogramu wyborów i jego ogłoszenie,
przygotowanie kart do głosowania, list uprawnionych do głosowania, instrukcji
głosowania, przeprowadzenie wyborów i przeliczenie głosów oraz sporządzenie
protokołu z wyborów.
10. Do dnia ustalonego w ogłoszeniu komisji wyborczej każdy z Samorządów Klasowych
dokonuje wyboru kandydatów do Rady oraz zgłasza na piśmie Opiekunowi
Samorządu Uczniowskiego wybranych kandydatów wraz z ich krótką charakterystyką,
listą poparcia kandydata i opinią wychowawcy na temat kandydatury.
11. Warunkami kandydowania w wyborach do Rady jest uzyskanie 30 podpisów uczniów
akceptujących kandydaturę oraz zgoda na kandydowanie ucznia wyrażona na piśmie
przez wychowawcę.
12. Od dnia ustalonego w ogłoszeniu komisji wyborczej trwa tygodniowa kampania
wyborcza kandydatów do Rady. Organizuje ją klasa kandydata. W dniu
poprzedzającym wybory i w dniu wyborów obowiązuje cisza wyborcza. Kampania
wyborcza nie może zakłócać pracy szkoły. Szczegóły techniczne dotyczące kampanii
ustala Opiekun w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
13. W dniu wyborów komisja wyborcza zgodnie z harmonogramem wydaje uczniom
uprawnionym do głosowania
karty do głosowania oraz zbiera głosy
od poszczególnych klas do zabezpieczonej urny. Uczniowie, którym wydano karty
poświadczają ich otrzymanie składając podpis przy swoim nazwisku znajdującym się
na liście uprawnionych do głosowania.
14. Każdy uczeń otrzymuje jedną kartę do głosowania z nazwiskami kandydatów,
na której stawia znak X lub + przy nazwisku jednego kandydata.
15. Wybory uznaje się za ważne, gdy frekwencja przekroczyła 50%. Jeżeli frekwencja
była niższa niż 50 % wybory należy powtórzyć.
16. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą kandydaci, którzy w wyborach
uzyskali 10 najlepszych wyników oraz przedstawiciele Zarządów Samorządów
Klasowych poszczególnych klas (po jednym przedstawicielu z każdej klasy).
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17. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje uczeń, który w wyborach
do Rady uzyskał najlepszy wynik.
18. Na pierwszym zebraniu członkowie Rady w porozumieniu z Opiekunem Samorządu
kierując się wynikami wyborów wybierają spośród siebie skład Zarządu Samorządu
Uczniowskiego: Zastępcę Przewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza i Członka
Zarządu.
19. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z Radą wybiera spośród członków
Rady Przewodniczących sekcji stałych i doraźnych. Nowo wybrani Przewodniczący
sekcji dobierają skład osobowy sekcji.
20. Członkostwa w Radzie i Zarządzie Samorządu Uczniowskiego mogą być pozbawieni
uczniowie, którzy:
a) nie przestrzegają regulaminu szkolnego i lekceważą podstawowe obowiązki
ucznia;
b) uchylają się od wypełniania obowiązków wynikających z działalności
Samorządu;
c) nie uczestniczą w spotkaniach, posiedzeniach Rady i Zarządu;
d) rezygnują z członkostwa lub pełnionej funkcji na własny wniosek.
21. Odwołania członka Rady dokonują jej pozostali członkowie
bezwzględną
większością głosów przy obecności 2/3 regulaminowego składu Rady.
22. W miejsce odwołanego członka może wejść następna osoba z listy, bądź zgłaszająca
indywidualnie chęć pracy w Radzie.
23. Powołania nowego członka Rady dokonuje Rada Samorządu Uczniowskiego w trybie
uchwały.

II.

Tryb wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

1. Na początku roku szkolnego w miesiącu wrześniu lub październiku, równocześnie
z wyborami do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się wybory Opiekuna lub
2 Opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
2. O liczbie osób pełniących funkcje Opiekuna Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły.
3. Wybory organizuje ustępujący Opiekun Samorządu Uczniowskiego we współpracy
z wychowawcami klas.
4. Kandydatami na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego zostają nauczyciele
zaproponowani przez ustępującą Radę Samorządu Uczniowskiego i Dyrektora Szkoły,
którzy wyrazili zgodę.
5. Opiekun wybierany jest przez skład Samorządu Uczniowskiego.
6. Opiekunem zostaje nauczyciel, który uzyskał największą liczbę głosów lub 2
nauczycieli z 2 najlepszymi wynikami głosowania.
7. Opiekun w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji.
Na jego miejsce Dyrektor wyznacza innego nauczyciela.
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