
Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

w Połczynie-Zdroju

 
§1

1. W  Zespole  Szkoł  Ponadgimnazjalnych  działa  Samorząd  Uczniowski,  zwany  dalej 

„Samorządem”.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

§2

1. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należą:

1. opiniowanie programu wychowawczego ZSP;

2. opiniowanie pracy nauczyciela podczas oceny jego pracy, jeżeli  Dyrektor zwróci się o tę 

opinię;

3.  wystawianie  opinii  przed  podjęciem uchwały  Rady Pedagogicznej  w  sprawie  skreślenia 

ucznia z listy uczniów.

4.  organizacja  uroczystości  w  Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych,  zaplanowanych  zgodnie

z planem pracy Samorządu

5. podejmowanie wszelkich inicjatyw społecznych.

6.  „szczęśliwy  numerek”  -  system,  który  pozwala  na  zwolnienie  ucznia  z  danego  dnia

z  odrabiania  pracy  domowej  oraz  zwalnia  z  odpowiedzi;  Samorząd  odpowiedzialny  jest 

każdego dnia za przeprowadzenie losowania szczęśliwego numerka.

§3

1.  Samorząd  może  przedstawić  Radzie  Pedagogicznej,  Dyrektorowi  Zespołu  Szkół 

Ponadgimnazjalnych, Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich 

jak:

1.  prawo do zapoznawania  się  z  programem nauczania,  z  jego treścią,  celem i  stawianymi 

wymaganiami;

2. prawo do jawnej i motywowanej oceny postępów w nauce i zachowania;

3. prawo do organizacji  życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;



5.  prawo  organizowania  działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej  oraz  rozrywkowej 

zgodnie  z  własnymi  potrzebami  i  możliwościami  organizacyjnymi,  w  porozumieniu

z Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych;

6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

§4

1. Prezydium Samorządu tworzą:

1. Przewodniczący Prezydium

2. Zastępca przewodniczącego

3. Członkowie 

§5

1. Ogół uczniów wybiera w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym Prezydium 

Samorządu.

2. Wybory odbywają się zawsze w październiku.

3.  Wybory  przeprowadzane  są  pod  nadzorem  nauczyciela,  pełniącego  obowiązki  opiekuna 

Samorządu.  Komisję  wyborczą  stanowią  członkowie  ustępującego  Samorządu  Uczniowskiego

pod warunkiem, że nie kandydują ponownie.

4.  Do  głosowania  uprawnieni  są  wszyscy  uczniowie  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych

oraz nauczyciele.

§6

1. Opiekun Samorządu pełni funkcję doradcy Samorządu Uczniowskiego.

2. Opiekun jest wybierany co dwa lata przez Radę Uczniów (do 15 czerwca)

3.  Opiekun  czuwa,  by  uchwały  Samorządu  były  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami,

a działalność zgodna ze Statutem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

4.  Opiekun  czuwa  nad  całokształtem  prac  Samorządu  i  pośredniczy  między  uczniami

a nauczycielami.

5. Opiekun zapobiega konfliktom uczniowskim i pośredniczy w ich rozstrzyganiu.

6. Opiekun prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych.

7. Opiekun może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.


