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Regulamin wewnętrzny Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II w Pawłowicach
Samorząd uczniowski (zwany w skrócie SU) współdziała z nauczycielami i rodzicami
w zakresie organizacji procesu dydaktycznego, tworzenia warunków sprzyjających bezpieczeństwu i wewnątrzszkolnej atmosferze rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

I.

Postanowienia ogólne
§1

Regulamin określa cele, zadania i organizację samorządu uczniowskiego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach. Regulamin samorządu nie może
być sprzeczny ze statutem szkoły. Samorząd wybierany jest przez uczniów w demokratycznych wyborach.

II.

Cele i zadania samorządu uczniowskiego
§2

Samorząd uczniowski jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na celu:
1.

Zapewnienie współpracy uczniów ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku.

2.

Prezentowanie nauczycielom, władzom szkolnym i rodzicom opinii uczniów
we wszystkich istotnych sprawach szkoły.

3.

Współdziałanie z dyrekcją szkoły i radą pedagogiczną w zaznajamianiu
uczniów z programem wychowawczym i opiekuńczym, organizacją nauczania
oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i uczniów.
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4.

Pozyskiwanie uczniów do czynnego udziału w realizacji programu nauczania,
wychowania i opieki.

III.

Skład i struktura samorządu uczniowskiego
§3

1.

Podstawowe ogniwo SU stanowi samorząd klasowy, w skład, którego wchodzą 3 osoby.

2.

Samorząd klasowy wybierany jest większością głosów na ogólnym zebraniu
uczniów danej klasy.

§4
1.

Samorząd uczniowski składa się ze wszystkich uczniów szkoły. Na czele reprezentacji w skład, której wchodzą samorządy klasowe, stoi zarząd z przewodniczącym na czele, nazywany samorządem uczniowskim.

2.

Funkcje w samorządzie uczniowskim pełnić mogą uczniowie poszczególnych
poziomów klasowych.

3.

Pracą samorządu uczniowskiego kieruje nauczyciel – opiekun.

§5
1.

Wybór członków samorządu uczniowskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach odbywa się w wyniku ogólnego głosowania uczniów, przeprowadzonego na początku każdego roku szkolnego.

2.

Wybór przewodniczącego odbywa się w jednostopniowych wyborach.

3.

Uczeń, który otrzyma największe poparcie zajmuje stanowisko przewodniczącego, natomiast uczeń, który otrzyma drugą, co do ilości liczbę głosów
otrzymuje stanowisko zastępcy przewodniczącego.

4.

W przypadku, gdy dwaj pierwsi kandydaci otrzymają równą liczbę głosów.
Przeprowadzona zostanie II tura wyborów.

5.

Stanowisko przewodniczącego pełnić może uczeń klasy I lub II Liceum Ogólnokształcącego oraz uczeń klasy I, II, III Technikum.
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6.

W skład zarządu oprócz przewodniczącego i zastępcy wchodzi po dwóch reprezentantów z poszczególnych poziomów klasowych. Są nimi uczniowie,
którzy w I turze otrzymali największą liczbę głosów na danym poziomie klasowym.

7.

Wybory organizuje przewodniczący kończący kadencję w ciągu dwóch miesięcy rozpoczynających rok szkolny.

8.

Do przeprowadzenia wyborów zostaje powołana komisja wyborcza w liczbie
5 członków.

9.

Przewodniczącym komisji z pełnionego urzędu automatycznie zostaje kończący kadencję przewodniczący.

10.

Komisję wyborczą powołuje zebranie SU w skład, którego wchodzą samorządy klasowe.

11.

Do zadań komisji wyborczej należą:
1) Podanie do publicznej wiadomości zasad wyborów.
2) Ogłoszenie terminów wyborów.
3) Sporządzenie kart do głosowania i list kandydatów.
4) Przeprowadzenie głosowania.
5) Ogłoszenie wyników wyborów i sporządzenie protokołu.

12.

Ogólne głosowanie społeczności uczniowskiej wyłania również nauczyciela –
opiekuna samorządu uczniowskiego w wyborach jednostopniowych na zasadach wyboru przewodniczącego samorządu uczniowskiego.

§6
1.

Odwołanie członka samorządu uczniowskiego z zajmowanego przez niego
stanowiska odbywa się poprzez głosowanie wszystkich uczniów szkoły.

2.

Powodem odwołania może być otrzymanie przez członka SU oceny nieodpowiedniej z zachowania lub stwierdzenie naruszenia przez niego zasad Statutu
ZSO im. Jana Pawła II w Pawłowicach.

3.

Funkcję odwołanego członka SU przejmuje automatycznie uczeń, który w wyniku wyborów do samorządu otrzymał drugą, co do wielkości ilość głosów.
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§7
1.

Pod koniec każdego roku szkolnego na ogólnym zebraniu samorządów klasowych dokonuje się oceny pracy członków samorządu uczniowskiego, biorąc
pod uwagę aktywność, postawę oraz realizację programowych haseł wyborczych każdego z reprezentantów SU.

2.

Wystawienie przez przedstawicieli samorządów klasowych oceny negatywnej
danemu członkowi SU powoduje uniemożliwienie mu kandydowaniu do samorządu uczniowskiego w roku następnym.

IV.

Organizacja pracy i zadania samorządu uczniowskiego
§8

1.

Zadaniem samorządu uczniowskiego jest przede wszystkim realizowanie celów
regulaminowych na terenie szkoły, w szczególności zaś:
1) Współdziałanie z dyrekcją, nauczycielami i uczniami oraz włączenie ich w
realizację swojego planu pracy.
2) Współpraca z nauczycielem – opiekunem w celu realizacji zadań o charakterze ogólnoszkolnym.
3) Zwoływanie z własnej inicjatywy, na wniosek opiekuna, dyrekcji lub
przedstawicieli grona pedagogicznego zebrań samorządów klasowych.
4) Składanie sprawozdań ze swej działalności przed dyrekcją, gronem pedagogicznym i społecznością uczniowską.

§9
1.

Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrekcji szkoły, radzie pedagogicznej
lub radzie rodziców swoje wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,
w szczególności zaś w kwestiach dotyczących realizacji podstawowych praw
uczniów takich jak:
1) Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem,
stawianymi wymaganiami.
2) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
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3) Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania
i zaspakajania własnych zainteresowań.
4) Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, w porozumieniu z dyrekcją.

V.

Postanowienia końcowe
§ 10

1.

Działalność samorządu uczniowskiego powinna być zgodna z obowiązującym
prawem.

2.

Uchwały samorządu uczniowskiego zapadają większością głosów, w obecności
przynajmniej połowy uprawnionych.

3.

Jeżeli uchwały lub decyzje SU są sprzeczne z obowiązującym prawem lub interesem szkoły, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach zawiesza ich wykonanie.

§ 11
1.

Kadencja samorządu uczniowskiego trwa 1 rok.

2.

Tryb odwołania członka samorządu uczniowskiego ustala §6 niniejszego regulaminu.

3.

Ustępujący samorząd uczniowski działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się
nowego składu samorządu uczniowskiego (zasady wyboru określa §5)
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