REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ 1.
Samorząd Uczniowski działa zgodnie z Ustawą Oświatową z dnia 7 września 1991r.
§ 2.
Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły.
§ 3.
Władze Samorządu Uczniowskiego pochodzą z wyboru. Zasady wyboru określone są
w Ordynacji Wyborczej do Rady Samorządu Uczniowskiego.
§ 4.
1. Organami Samorządu Uczniowskiego są :
1)
2)
3)
4)

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
Rada Samorządu Uczniowskiego wyłoniona w wyborach,
Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego,
Rady Klasowe Samorządu Uczniowskiego.

2. Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego jest Rada SU składająca się z 11
członków - uczniów, którzy uzyskali największą liczbę głosów w wyborach.
3. Do zadań Rady SU należy :
1) decydowanie o działalności Samorządu - opracowanie rocznego planu
pracy i czuwanie nad jego realizacją,
2) powoływanie i odwoływanie członków sekcji, określanie ich zadań
i nadzorowanie ich pracy,
4) stała współpraca z dyrekcją, Radą Pedagogiczną, pedagogiem szkolnym
oraz innymi pracownikami szkoły, a także Radą Rodziców,
5) wykonywanie innych zadań wynikających z najważniejszej funkcji rady,
polegającej na reprezentowaniu interesów wszystkich uczniów na forum
Szkoły.
§ 5.
1. Rada Samorządu Uczniowskiego w drodze jawnego głosowania wybiera ze swego
grona Prezydium w składzie przez siebie ustalonym, w tym przewodniczącego.
2. Prezydium jest wewnętrznym organem Rady, organizującym jej pracę i realizującym określone przez nią zadania.
3. Do obowiązków przewodniczącego należy reprezentowanie Rady oraz zwoływanie
zebrań, przewodniczenie i proponowanie porządku obrad.

§ 6.
Członek RSU może zrezygnować z funkcji lub zostać odwołany na wniosek innych
członków RSU lub Rady Uczniowskiej. Na jego miejsce powołuje się wówczas
kolejną osobę z listy kandydatów z największą ilością głosów.
§ 7.
1. Rada Samorządu Uczniowskiego zbiera się co najmniej trzy razy w półroczu, w tym
przynajmniej raz organizuje spotkanie wspólnie z dyrekcją w celu wymiany opinii,
uwag i spostrzeżeń dotyczących życia Szkoły. Zebrania są jawne i protokołowane.
2. Do wykonywania swoich zadań Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje sekcje:
1) sekcja d/s uczniowskich:
a) przyjmuje wnioski i skargi zgłaszane przez uczniów, rozpatruje je i - w razie
konieczności - kieruje odpowiednio do Rady Samorządu Uczniowskiego,
Rady Pedagogicznej,
b) organizuje pomoc koleżeńską dla uczniów mających trudności w nauce,
c) inicjuje akcje charytatywne na rzecz uczniów, których rodziny znajdują się
w trudnej sytuacji losowej lub materialnej,
d) udziela uczniom informacji i porad dotyczących praw i obowiązków ucznia,
reprezentując interesy uczniów w sprawach spornych (wynikających
z naruszenia praw ucznia) bierze udział w negocjacjach zainteresowanych
stron z udziałem wychowawców, dyrekcji, pedagoga szkolnego i Rady
Rodziców.
2) sekcja d/s kultury, rozrywki i estetyki szkolnej:
a) organizuje (lub współorganizuje) akademie i imprezy okolicznościowe,
audycje różnorodne konkursy (wiedzy i sprawnościowe; dla klas i
indywidualnych uczestników), zabawy, dyskoteki szkolne itp.,
b) współpracuje z biblioteką szkolną, świetlicą, nauczycielami plastyki i
techniki;
c) dba o estetykę wystroju wnętrz szkolnych,
d) propaguje formy aktywnego wypoczynku, współpracując z nauczycielami
w.f. w organizowaniu zawodów sportowych, gier i zabaw ruchowych na
wolnym powietrzu np. Dzień Sportu Szkolnego, współorganizując rajdy
i wycieczki,
e) zabiega o tworzenie kółek zainteresowań lub innych form umożliwiających
rozwój intelektualny i kulturalny uczniów.
3) sekcja porządkowa:
a) dba o czystość i porządek w pomieszczeniach przewidzianych do użytku
uczniów, zwalcza wszelkie przejawy wandalizmu ( np. napisy na ławkach
i ścianach, dewastacja urządzeń sanitarnych) poprzez regularną kontrolę,

b) organizowanie dyżurów uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych,
angażowanie uczniów do prac porządkowych na terenie Szkoły i jej
otoczenia,
c) współpracuje z pracownikami obsługi w celu zapobiegania niszczeniu
efektów ich pracy, przyjmuje i rozpatruje ich wnioski, uwagi (np. kontrola
obuwia zmiennego).
4) sekcja ekologiczna:
a) zbiera i przekazuje do wiadomości uczniów bieżące informacje z zakresu
ekologii,
b) organizuje zbiórki surowców wtórnych,
c) współorganizuje i propaguje akcje typu „Sprzątanie Świata”,
d) współorganizuje prace na terenach zielonych wokół Szkoły, dba o zieleń w
budynku szkolnym,
e) propaguje zdrowy i higieniczny tryb życia poprzez organizowanie
różnorodnych konkursów o tematyce ekologicznej,
f) współpracuje z nauczycielami biologii, chemii, fizyki.
5) sekcja dziennikarska:
a) redaguje gazetkę szkolną,
b) przygotowuje reportaże z życia Szkoły.
6) inne, zależnie od przyjętego do realizacji planu pracy w danym roku szkolnym.
§ 8.
1. Organem doradczym i stale współpracującym z Radą Samorządu Uczniowskiego
jest Rada Uczniowska składająca się z przewodniczących samorządów
klasowych.
2. Rada Uczniowska Uczestniczy w walnych zebraniach Samorządu
Uczniowskiego, zgłasza wnioski i propozycje do rocznego planu pracy, realizuje
zadania zlecone przez Radę, reprezentuje interesy poszczególnych klas.
§ 9.
1. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa rok. Przed jej zakończeniem, na
walnym zebraniu Samorządu, z udziałem nowo wybranej rady i dyrekcji,
ustępująca rada dokonuje podsumowania swojej pracy i przekazuje wnioski do
dalszej realizacji.
2. Oficjalne przekazanie władzy nowo wybranej Radzie Samorządu Uczniowskiego
odbywa się na uroczystości zakończenia roku szkolnego.

ORDYNACJA WYBORCZA
DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ 1.
Zasady ogólne.
1. Wybory są powszechne - prawo wybierania mają wszyscy uczniowie i pracownicy Szkoły.
2. Wybory są równe - wszyscy uprawnieni do głosowania biorą udział w wyborach
na równych zasadach, każdemu przysługuje jeden głos.
3. Wybory są bezpośrednie - członków rady wybiera się bezpośrednio spośród
kandydatów zgłoszonych przez poszczególne klasy.
4. Głosować można tylko osobiście.
5. O miejsce w radzie może się ubiegać każdy uczeń, którego postawa jest zgodna
z zasadami określonymi w Statucie Szkoły. Postawa kandydata powinna być
wzorem do naśladowania.
6. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.
7. Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów
§ 2.
Zarządzanie wyborów.
1. Rada ustępującego Samorządu Uczniowskiego zarządza wybory nie później niż
na miesiąc przed upływem jej kadencji.
2. Zarządzanie wyborów ogłasza się w formie obwieszczenia zamieszczonego w
gazetce samorządu oraz przez radiowęzeł szkolny. Obwieszczenie zawiera :
1) datę walnego zebrania Rady Uczniowskiej poświęconego przyjmowaniu
zgłoszeń kandydatów do rady, ich rozpatrywaniu i zatwierdzaniu,
3) termin rozpoczęcia i zakończenia kampanii wyborczej oraz jej dopuszczalne
formy,
4) datę wyborów z uwzględnieniem godzin rozpoczęcia i zakończenia głosowania.
3. Wybory odbywają się nie później niż 15 czerwca.

§ 3.
Zgłaszanie kandydatów do Rady.
1. Każda z klas ma prawo wytypować i zgłosić co najmniej jednego kandydata.
2. Kandydatów wytypowanych przez poszczególne klasy zgłaszają przewodniczący
samorządów klasowych na walnym zebraniu Samorządu Uczniowskiego.
3. Uczniowie, którzy nie uzyskali poparcia swoich klas, z chcą ubiegać się o miejsce
w radzie, zgłaszają swe kandydatury osobiście.
§ 4.
Komisja wyborcza.
1. Rada ustępującego samorządu powołuje komisję wyborczą.
2. W skład komisji wchodzi 3 członków rady oraz 2 nauczycieli.
3. Do zadań komisji należy :
1) przygotowanie i wywieszenie listy kandydatów,
2) przygotowanie spisu uprawnionych do głosowania,
3) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem kampanii wyborczej,
4) zarządzenie wykonania odpowiedniej ilości kart do głosowania,
5) przeprowadzenie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
6) ustalanie wyników głosowania, podanie ich do publicznej wiadomości,
7) sporządzenie protokołu głosowania (3 egzemplarze) i przekazanie go dyrekcji
oraz Radzie Pedagogicznej,
8) rozpatrywanie wniosków i skarg wyborców i kandydatów.
4. Uczniom wchodzącym w skład komisji w dniu wyborów przysługuje zwolnienie
z lekcji.
§ 5.
Kampania wyborcza.
1. Kampania wyborcza prowadzona jest tylko na terenie Szkoły i rozpoczyna się na
dwa tygodnie przed wyznaczoną datą wyborów, a kończy w dniu poprzedzającym
głosowanie.
2. W dniu głosowania prowadzenie kampanii jest zabronione, obowiązuje cisza
wyborcza.

3. Dopuszcza się następujące formy prowadzenia kampanii :
1) plakaty i ulotki,
2) audycje wyborcze nadawane przez radiowęzeł szkolny,
3) zamieszczenie artykułów w gazetce samorządu,
4) inne, zaproponowane przez kandydatów, jeżeli zostały zgłoszone dyrekcji
i Radzie Pedagogicznej oraz zyskały ich aprobatę.
4. Zabrania się prowadzenia kampanii w formach, które nie uzyskały aprobaty
dyrekcji i Rady Pedagogicznej oraz w sposób zakłócający rytm pracy Szkoły
(np. lekcji).
5. Zabrania się rozwieszania plakatów poza miejscami do tego wyznaczonymi.
6. W razie stwierdzenia niedostosowania się do w/w zasad kandydat traci prawo
ubiegania się o miejsce w radzie i zostaje skreślony z listy kandydatów.
§ 6.
Głosowanie.
1. Głosowanie odbywa się na terenie Szkoły w godzinach 8.00 -13.30, w miejscu
do tego wyznaczonym, w którym znajduje się urna wyborcza.
2. Przed rozpoczęciem głosowania komisja sprawdza, czy na miejscu znajdują się
listy wyborców oraz potrzebna ilość kart do głosowania, po czym upewnia się,
że urna jest pusta i zamyka ją.
3. Od chwili rozpoczęcia głosowania do jego zakończenia urny otwierać nie wolno.
4. Uczniowie poszczególnych klas przychodzą na miejsce głosowania pod opieką
wychowawcy lub innego nauczyciela wg ustalonego wcześniej porządku (tzn.
o wyznaczonej dla klasy godzinie).
5. Nauczyciel zgłasza komisji nazwiska uczniów nieobecnych i pobiera odpowiednią
ilość kart do głosowania ( w tym jedną dla siebie ), po czym wręcza każdemu
uczniowi po jednym egzemplarzu. Komisja odnotowuje nieobecnych i ilość
wydanych kart.
6. Wyborcy wpisują numer wybranego przez siebie kandydata na karcie do głosowania, po czym składają ją i wrzucają do urny.
7. Karty do głosowania są z jednej strony opieczętowane. Numer wpisuje się na
czystej stronie.
8. Można głosować tylko na jednego kandydata.

9. Nauczyciele, którym nie powierzono opieki nad żadną z klas, głosują indywidualnie o dogodnej dla nich porze (do godz.13.30).
10. Komisja może zakończyć głosowanie przed godz.13.30, jeśli wszyscy uprawnieni
objęci spisem wzięli udział w głosowaniu.
§ 7.
Ustalanie wyników.
1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja ustala wyniki.
2. Na podstawie spisu uprawnionych do głosowania komisja ustala liczbę osób,
którym wydano karty do głosowania.
3. Komisja otwiera urnę, po czym liczy znajdujące się w niej karty, ustalając
w ten sposób liczbę oddanych głosów.
4. Kart przedartych na dwie lub więcej części nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania.
5. Gdyby liczba oddanych głosów różniła się od liczby osób, którym wydano karty,
komisja poda w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.
6. Głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie umieszczono więcej niż jeden
numer lub jeśli karta nie jest zgodna z ustalonym wzorem - nie posiada pieczęci.
7. Jeżeli na karcie nie umieszczono żadnego z możliwych numerów, głos uważa się
za ważny bez dokonania wyboru.
8. Po ustaleniu liczby głosów ważnych komisja oblicza ilość głosów oddanych na
poszczególnych kandydatów.
9. Niezwłocznie po ustaleniu wyników komisja sporządza protokół głosowania.
10. W protokole należy wymienić liczbę :
1) osób uprawnionych do głosowania,
2) oddanych głosów,
3) głosów nieważnych,
4) głosów ważnych,
5) głosów ważnych bez dokonania wyboru,
6) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów.
11. W protokole podaje się także czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz
omawia istotne okoliczności związane z jego przebiegiem.

12. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, obecne przy
jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią Szkoły.
13. Komisja przekazuje kopie protokołu dyrekcji i Radzie Pedagogicznej.
14. Komisja podaje wyniki, z uwzględnieniem danych zawartych w protokole, do
wiadomości publicznej ( na tablicy ogłoszeń SU oraz na stronie internetowej
Szkoły lub na specjalnym apelu), nie później niż następnego dnia po głosowaniu.
§ 8.
Ważność wyborów.
1. Wybory są ważne, jeżeli co najmniej połowa uprawnionych przystąpiła do
głosowania.
2. W ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników wyborca lub kandydat może wnieść
protest przeciwko ważności wyborów, jeżeli naruszono zasady zawarte w ordynacji i naruszenie to mogło mieć wpływ na wyniki wyborów ( np. prowadzenie
kampanii w dniu głosowania, podejrzenie o stronniczość komisji).
Skargi tego typu kieruje się do Dyrektora Szkoły.

