REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH W CZCHOWIE
Na podstawie Art. 55 ust. 3 o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm) oraz art. 6a ust. 5 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r
. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz Statutu Zespołu Szkół Ponmadgimnazjalnych w Czchowie z dnia
28 sierpnia 2014r. wprowadza się niniejszy regulamin uchwalony przez ogół uczniów
w dniu 02 października 2014r.

§1
Postanowienia ogólne
1. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie tworzą
wszyscy uczniowie i słuchacze.
2. Bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego kieruje Prezydium Samorządu
Uczniowskiego.
3. Prezydium składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika,
sekretarza oraz członków.
4. Opiekuna Samorządu wybierają uczniowie i słuchacze spośród grona
nauczycielskiego.

§2
Zasady wybierania władz
1. Datę wyborów do Prezydium Samorządu Uczniowskiego w szkole ustala się zgodnie z
harmonogramem Planu Pracy Szkoły.
2. Prawo kandydowania do władz Samorządu Uczniowskiego ma uczeń posiadający
aktualną ocenę zachowania co najmniej dobrą, osiągający dobre wyniki w nauce oraz
cieszący się pozytywną opinią wśród kolegów jak i pracowników szkoły.
3. Kandydaci do Prezydium Samorządu Uczniowskiego zgłaszają swoją kandydaturę
opiekunom samorządu.
4. Szkolna Komisja Wyborcza publikuje listę kandydatów do Samorządu Uczniowskiego
i podaje ją do publicznej wiadomości. (tworzą ja wice dyrektor, pedagog szkolny, ref
Magda)
5. Kampania wyborcza kończy się na dzień przez wyborami.
6. Czynne prawo wyborcze w Zespole Szkół Ponadgimnazjanych w Czchowie mają
wszyscy uczniowie oraz słuchacze szkoły. Bierne prawo wyborcze (prawo do bycia

wybranym) do samorządu uczniowskiego przysługuje uczniom klas I i II LO i ZSZ
oraz uczniom klas I, II i III technikum.
7. Uczniowie głosują poprzez zaznaczenie symbolem ‘X’ imienia i nazwiska kandydata,
na którego chcą oddać głos, na karcie do głosowania. Głosowanie jest tajne,
bezpośrednie, równe i powszechne.
8. Po zamknięciu głosowania członkowie Szkolnej Komisji Wyborczej liczą wszystkie
głosy oddane na kandydatów.
9. Kandydat, który uzyska największą ilość głosów zostaje przewodniczącym Samorządu
Uczniowskiego. Kandydat, który uzyska drugą ilość głosów zostaje zastępcą
przewodniczącego Samorządu Szkolnego. Kandydat, który zajmie trzecie miejsce w
wyborach zostaje skarbnikiem. Kolejne miejsce w wyborach – kandydat zostaje
sekretarzem. Pozostali kandydaci zostają członkami Samorządu Uczniowskiego. Jeżeli
dwóch lub trzech uczniów uzyskało tę samą liczbę głosów, Szkolna Komisja
Wyborcza zarządza dodatkowe głosowanie.
10. Kadencja Prezydium Samorządu Uczniowskiego trwa rok.

§3
Kompetencje Samorządu Uczniowskiego
1. Samorząd Uczniowski uchwala:
o Regulamin samorządu uczniowskiego,
 Wnioski o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów.
2. Samorząd Uczniowski opiniuje:
 Wyznaczone na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu
od 2 do 4 przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie
rozszerzonym,
 Program Wychowawczy Szkoły,
 Wniosek Dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów,
 Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych,
3. Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych,
innych niż określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia.
4. Samorząd Uczniowski opiekuje się sztandarem, przydzielając udział w
uroczystościach z udziałem pocztu chorążym wraz z asystą uczniom z
poszczególnych klas.
5. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
6. Redagowanie i wygłaszanie przez radiowęzeł bądź wywieszanie
komunikatów dotyczących bieżącej działalności samorządu.
7. Prowadzenie akademii szkolnych z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, Święta
Edukacji Narodowej oraz zakończenia roku szkolnego.

§4
Plan działania
1. Plan działania Samorząd Uczniowski opracowuje co roku, przekazuje go do akceptacji
Dyrekcji, a następnie do wiadomości wszystkich uczniów.
2. W planie działania uwzględnia się prawo organizowania działalności kulturalnej,
oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej w porozumieniu z Dyrektorem.
3. W sprawach służących realizacji podstawowych praw uczniów Samorząd może
przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie.

§5
Fundusze
Zasady gromadzenia i wydawania funduszy Samorządu Uczniowskiego:
1. Samorząd może gromadzić własne fundusze, które służą finansowaniu jego
działalności.
2. Dysponentami funduszu jest skarbnik – członek Prezydium wraz z opiekunami
Samorządu Uczniowskiego.
3. Fundusze mogą być tworzone z dobrowolnych składek Samorządu Uczniowskiego i
środków przekazywanych przez Radę Rodziców lub inne organizacje.

§6
Dokumentowanie działalności
1. Protokoły i uchwały z obrad Prezydium sporządza sekretarz Prezydium.

§7
Postanowienia końcowe
1. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej z Samorządem
Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych
stron.
2. Uczniowie występujący w obronie praw ucznia nie mogą być z tego powodu
negatywnie oceniani.
3. Regulamin jest dostępny dla całej społeczności szkolnej.
4. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane po ich zatwierdzeniu przez
ogół uczniów w formie aneksów lub jednolitego znowelizowanego tekstu.

