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Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego
w Gorzowie Wlkp.

I CELE, ZADANIA I UPRAWNIENIA
1. Samorząd Uczniowski jest organem szkoły. Podstawą prawną jego istnienia oraz zakresu
działania jest Art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
2. Samorząd Uczniowski jest współgospodarzem Szkoły.
3. Cele Samorządu Uczniowskiego:
 organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z
własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
 współdziałanie z innymi organami Szkoły,
 pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z
Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły,
 tworzenie
współżycia

warunków
i

samorządności,

poszanowania

przez

partnerstwa
uczniów

demokratycznych

form

współodpowiedzialności

za

funkcjonowanie Szkoły,
 tworzenie przyjaznej atmosfery w Szkole, okazywanie szacunku dorosłym i
kolegom.
4. Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy:
 organizowanie życia szkolnego,
 opiniowanie pracy nauczycieli Szkoły przed dokonaniem oceny ich pracy przez
Dyrektora szkoły,
 przedstawienie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we
wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji praw,
obowiązków i zajęć uczniów,
 współpraca z organizacjami charytatywnymi,
 wspomaganie prac Szkolnego Koła PCK,
 (w razie potrzeby) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

(w

części dotyczącej uczniów)
 ścisła

współpraca

z

Dyrekcją

Szkoły,

Pedagogiem

Szkolnym,

Radą

Pedagogiczną, opiekunami kół zainteresowań działającymi w Szkole oraz Radą
Rodziców,
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 pomoc w opracowywaniu powstających dokumentów szkolnych

(regulaminu

Szkoły, wewnątrzszkolnego systemu oceniania i wychowania, itp.),
 na bieżąco prowadzenie ściennej gazetki w gablocie Samorządu,
 wdrażanie uczniów do przejmowania odpowiedzialności za realizacje określonych
zadań,
 rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami,
 dbanie o dobre imię Szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
 informowanie uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w Szkole
oraz udziałem w Samorządzie,
 obrona praw i godności ucznia oraz grup uczniów, a także na życzenie
indywidualne ucznia, klasy lub grupy uczniów- reprezentowanie ich wobec
Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicznej.
II ORGANA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III
Sobieskiego.
2. Samorząd Szkolny tworzą samorządy klasowe szkoły średniej i gimnazjum (tzn. gospodarze
klas i ich zastępcy), uczniowie chętni do pracy w Samorządzie oraz Zarząd Samorządu
Szkolnego.
3. Samorząd Szkolny wybierany jest co roku nie później jak do 30 września.
4. W skład Zarządu Samorządu Szkolnego wchodzą:
a. przewodniczący (wybierany spośród uczniów szkoły średniej),
b. zastępca przewodniczącego (wybierany spośród uczniów szkoły gimnazjalnej).
5. Zarząd Samorządu Szkolnego wybierany jest przez Samorząd Uczniowski w

głosowaniu

tajnym, a decyduje większość głosów.
6. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego powołują spośród siebie:
a. przewodniczącego,
b. zastępcę,
c. członków poszczególnych sekcji i komisji,
d. Rzecznika Praw Ucznia,
e. członków Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
7. Przy Samorządzie Szkolnym działa Rzecznik Praw Ucznia, wybierany na okres 1 roku
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przez uczniów Szkoły w tajnym głosowaniu. Rzecznik Praw Ucznia reprezentuje interesy
młodzieży w Szkole oraz poza Szkołą.
8. Warunki wyboru Rzecznika określa regulamin Rzecznika Praw Uczniowskich.
9. Kadencja władz Samorządu Szkolnego trwa 1 rok.
10. Uchwały Samorządu Szkolnego podejmuje się większością głosów.
11. Nad przebiegiem prac Samorządu Szkolnego czuwa pięciu opiekunów.
12. Z organów Samorządu Szkolnego może zostać wykluczony uczeń, który:
-

nie wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych,

-

jest zawieszony w prawach ucznia,

-

ma ocenę naganną z zachowania,

-

wagaruje,

-

nie przestrzega regulaminu Szkoły,

-

zakłóca pracę Samorządu,

-

ma demoralizujący wpływ na rówieśników,

-

nie bierze udziału w zebraniach i pracach Samorządu.

13. W organach Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć tylko uczniowie Zespołu Szkół nr
12 im. Jana III Sobieskiego. W przypadku ukończenia Szkoły, przerwania nauki lub
przeniesienia do innej szkoły udział w Samorządzie Uczniowskim automatycznie wygasa.
14.

W czasie roku szkolnego zebrania Samorządu Szkolnego odbywają się nie rzadziej niż raz
na dwa tygodnie.

15. Na własne życzenie w zebraniach Samorządu Szkolnego mogą uczestniczyć:
 dyrektor Szkoły,
 pedagog Szkolny,
 nauczyciele,
 inne osoby.
16.

Samorząd Uczniowski działa w oparciu o plan pracy oraz harmonogram imprez
szkolnych.

17.

W ramach Samorządu Szkolnego działają następujące sekcje:
a) kulturalna,
b) kronikarska,
c) muzyczno-dyskotekowa.
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18.

Do kompetencji Samorządu Szkolnego w obrębie poszczególnych sekcji należy:
sekcja kulturalna:
 organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych oraz konkursów szkolnych i
pozaszkolnych,
 współpraca z różnymi instytucjami kulturalno-oświatowymi,
 udział w konkursach organizowanymi na terenie Szkoły i poza nią,
sekcja kronikarska:
 rejestrowanie w kronice Samorządu Uczniowskiego ważnych wydarzeń z życia
Szkoły,
sekcja muzyczno-dyskotekowa:
 prowadzenie radiowęzła szkolnego,
 obsługa imprez szkolnych i pozaszkolnych,
 obsługa dyskotek szkolnych.

19.

W ramach Samorządu Szkolnego działają komisje:
a) Komisja do Oceny Pracy Nauczycieli,
b) Komisja do Skreśleń Uczniów.

Każda z nich opiera swoją działalność na regulaminie. W skład w/w komisji

wchodzi

po 5 osób: przewodniczący, zastępca i 3 członków.
20. Wybory do komisji i poszczególnych sekcji odbywają się na zasadach demokratycznych
większością głosów po wcześniejszym zgłoszeniu swojej kandydatury przez ucznia opiekunowi
Samorządu Szkolnego.
III FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Samorząd Uczniowski posiada własny fundusz, na który składają się:
 dobrowolne składki uczniów,
 wpływy z dyskotek,
 wpływy z imprez okolicznościowych,
 inne.
2. Wszystkie wydatki pieniężne udokumentowane są rachunkami a kwoty zapisywane
w zeszycie, który jest do wglądu. Fundusze są gromadzone na rachunku PKO lub
przeznaczane na bieżące wydatki Samorządu Szkolnego.
3. Dokumenty finansowe w imieniu Samorządu Szkolnego podpisuje Opiekun Samorządu oraz
Przewodniczący Samorządu.
4. Samorząd Uczniowski używa pieczątki nagłówkowej, która przechowywana jest przez
Opiekuna Samorządu:
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SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Zespół Szkół nr 12
im. Jana III Sobieskiego
ul. Śląska 20
66-400 Gorzów Wlkp.
IV OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO
1. Do obowiązków opiekunów Samorządu Szkolnego należy:
 udzielanie pomocy w realizacji zadań,
 czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu Szkolnego, w tym również w
zakresie dysponowania jego funduszami,
 informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw
uczniowskich,
 inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem,
 przedstawianie Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności Samorządu,
 przedstawienie
przedstawicielom
Samorządów
Klasowych
sprawozdania
semestralnego z pracy Samorządu Szkolnego.
2. Opiekun Samorządu powinien posiadać akceptację społeczności uczniowskiej.
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ORGANA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski
(wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego)

szkoła średnia

samorządy klasowe
(gospodarze klas i ich zastępcy)

gimnazjum

samorządy klasowe
(gospodarze klas i ich zastępcy)

Samorząd Szkolny - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Opiekun
Samorządu Szkolnego

Zarząd
Samorządu Szkolnego

Rzecznik Praw Ucznia

nauczyciele wspomagający

członkowie poszczególnych komisji
Przewodniczący Samorządu Szkolnego
(wybierany spośród uczniów szkoły średniej)

przedstawiciele Sam. Szkol. nie należący do żadnej komisji

opiekun
uczniów
szkoły średniej

członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
Zastępca przewodniczącego Samorządu Szkolnego
opiekun radiowęzła
(wybierany spośród uczniów szkoły gimnazjalnej)
opiekun Komisji do Oceny Nauczycieli i Komisji do Skreśleń Uczniów

opiekun uczniów
szkoły gimnazjalnej

