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Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Samorząd uczniowski jest społecznym organem działającym na terenie szkoły. w skład
którego wchodzi ogół uczniów szkoły. Jego działanie reguluje art. 55 ustawy o systemie
oświaty z dn. 7.09.1991 r.
1. Cele powołania samorządu szkolnego
1) rozwój samorządności szkolnej,
2) kreowanie twórczej atmosfery szkoły, sprzyjającej samorealizacji, nauce i poszerzaniu
zainteresowań,
3) integracja uczniów szkoły,
4) lepsza współpraca uczniów z Radą Pedagogiczną,
5) współodpowiedzialność za rozwój szkoły i realizację planu dydaktycznowychowawczego,
6) propagowanie wartości moralnych,
7) reprezentowanie społeczności szkolnej na zewnątrz.
2. Zadania samorządu
1) organizowanie społeczności szkolnej,
2) integracja społeczności uczniowskiej,
3) reprezentowanie społeczności wobec władz szkoły i Rady Pedagogicznej.
4) organizowanie szkolnych uroczystości.
5) aktywizowanie uczniów w celu podejmowania rozmaitych prac na rzecz klasy, szkoły
i środowiska lokalnego,
6) współdziałanie organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,
7) współudział w rozwijaniu zainteresowań indywidualnych uczniów.
3. Organizacja i zasady działania samorządu uczniowskiego
1) Zasady wyboru samorządu szkolnego
a) uczniowie klas na zebraniach klasowych dokonują wyboru samorządów
klasowych,
b) samorządy klasowe zbierają się zebraniu szkolnym,
c) na zebraniu odbywa się poprzez głosowanie tajne wybór samorządu szkolnego
d) zebranie wyłania prezydium samorządu szkolnego,
e) członkowie sekcji zgłaszają się samodzielnie,
f) samorząd szkolny ma prawo wyboru opiekuna z ramienia Rady Pedagogicznej,
2) Organy samorządu szkolnego:
a) ogólne zebranie szkolne,
b) prezydium samorządu szkolnego,
c) ogólne zebranie klasowe,
d) samorząd klasowy,
e) sekcie samorządu.
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3) Zakres działania i kompetencji organów samorządu.
a) Ogólne zebranie szkolne jest najwyższą samorządu. Prawo uczestnictwa oraz
glosowania mają przedstawiciele samorządów klasowych. W zebraniu tym mogą
uczestniczyć w roli obserwatorów i doradców dyrektor szkoły i nauczyciele.
Zebranie takie zwołuje prezydium SU. W czasie ogólnego zebrania następuje:
uchwalenie regulaminu samorządu oraz zmian i uzupełnień regulaminu,
i uchwalenie planu pracy samorządu, omówienie najważniejszych spraw
związanych z szkoły.
b) Prezydium samorządu wybierane jest przez członków samorządów klasowych
w trakcie tajnego głosowania. prezydium składa się z przewodniczącego. zastępcy
przewodniczącego, sekretarza, skarbnika. Prezydium jest organem wykonawczym
samorządu. Zwołuje i przygotowuje także ogólne zebrania szkolne.
c) Ogólne zebranie klasowe jest wszystkich jednej klasy szkolnej. Podczas takich
zebrań omawia się najważniejsze dla klasy sprawy i wydarzeniu. Samorządy
klasowe mogą podejmować decyzje zgodne Statutem i regulaminami szkoły.
d) Samorząd klasowy jest przedstawicielem i wykonawcą uchwał podjętych przez
klasę. Składa się z przewodniczącego klasy, zastępcy, skarbnika i sekretarza.
Reprezentuje klasę przed dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i społecznością
szkolną.
e) W samorządzie szkolnym powołuje sekcje problemowe. Członkowie sekcji
zgłaszają się samodzielnie. Zadaniem sekcji jest doradztwo i pomoc w realizacji
różnych działań podejmowanych przez samorząd. Mogą to być sekcje naukowe,
kulturalne, sportowe, porządkowe itp.
4) Uprawnienia samorządu szkolnego
a) ma prawo brać udział we wszystkich działaniach podejmowanych w szkole,
b) może przedstawiać swoje wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,
c) ma prawo do przestrzegania Statutu szkoły, praw i obowiązków ucznia,
d) prawo do organizacji życia szkolnego we wszystkich dziedzinach,
e) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej ,
f) prawo wyboru nauczyciela rolę opiekuna samorządu,
g) otoczenie opieką uczniów klas pierwszych.
h) może gromadzić fundusze i środki pieniężne z przeznaczeniem na swoją
działalność.
4. Rola opiekuna samorządu
1) samorząd uczniowski ma prawo opiekuna z ramienia rady pedagogicznej
2) opiekun jest łącznikiem pomiędzy radą pedagogiczną a samorządem uczniowskim,
3) koordynuje pracę samorządu szkolnego,
4) reprezentuje interesy, przedstawia plany i zamierzenia szkolnego radzie
pedagogicznej,
5) uczestniczy w zebraniach samorządu z głosem doradczym,
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6) służy pomocą w układaniu i realizacji planu pracy samorządu szkolnego,
7) składa sprawozdanie z działalności dyrekcji szkoły,
5. Zasady współpracy samorządu uczniowskiego z dyrektorem szkoły
1) prace samorządu nadzoruje dyrektor ds. wychowawczych,
2) dyrektor ma prawo do sugerowania samorządowi określonych działań,
3) jest w stałym kontakcie z prezydium samorządu,
4) uczestniczy w zebraniach ogólnych
5) służy wsparciem i radą,
6) jest partnerem w organizowaniu pozalekcyjnych,
7) jest otwarty na sugestie i propozycje w sprawie realizacji zadań dydaktycznowychowawczych szkoły.

6. Formy działalności samorządu uczniowskiego
1) organizowanie apeli informacyjnych poświęconych bieżącym sprawom nauczycieli
i uczniów,
2) organizowanie uroczystości szkolnych zgodnie z harmonogramem
3) organizowanie i udział w akcjach charytatywnych,
4) organizowanie imprez kulturalnych i turniejów sportowych,
5) przygotowanie i przeprowadzenie rajdu integracyjnego dla uczniów pierw szych,
6) udział w warsztatach, sympozjach, zebraniach na szczeblach wyższych niż szkolny.
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