REGULAMIN SAMORZ DU UCZNIOWSKIEGO

ZESPO U SZKÓ MECHANICZNYCH

w Gorzowie Wlkp.

1. Samorz d Szkolny zwany dalej Samorz dem Uczniowskim lub Samorz dem, wspó dzia a
w organizowaniu i planowaniu

ycia naukowego, kulturalnego i sportowo –

rekreacyjnego szko y.
2. Samorz d reaguje na wszystkie oficjalne g osy poszczególnych uczniów i klas.
3. Samorz d mo e przedstawi

Dyrektorowi Szko y, Radzie Rodziców czy Radzie

Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szko y, w szczególno ci
dotycz cych realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
prawo do zapoznania si z programem nauczania, jego tre ci , celem i stawianymi
wymaganiami,
prawo do jasnej i umotywowanej oceny post pów w nauce i zachowaniu,
prawo do organizacji ycia szkolnego,
prawo organizowania dzia alno ci kulturalnej, o wiatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z w asnymi potrzebami i mo liwo ciami organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorem.
4. Zasady wybierania i odwo ywania w adz Samorz du Uczniowskiego okre la ordynacja
wyborcza do w adz Samorz du Uczniowskiego Zespo u Szkó Mechanicznych.
5. Zebrania Samorz du Uczniowskiego odbywaj si co najmniej dwa razy do roku.
6. Zebrania mo e równie zwo

dyrektor szko y, Opiekun Samorz du jak równie Rada

Samorz du Uczniowskiego.
7. Samorz d Uczniowski jest reprezentantem spo eczno ci uczniowskiej na forum Szko y,
Rada reprezentuje Samorz d, a przewodnicz cy wyst puje w imieniu Rady na forum
Dyrekcji Szko y, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
8. Prawa Rady Samorz du Uczniowskiego:
Radzie podlegaj bezpo rednio przewodnicz cy klas,
Rada ma prawo organizowania referendum dla wypowiedzenia si ka dego ucznia
w sprawach wa nych dla Szko y; zasady, przedmiot i termin referendum musz
by uzgodnione z Dyrektorem Szko y,
Rada posiada uprawnienia wynikaj ce ze Statutu Szko y.
9. Obowi zkiem cz onka Samorz du Uczniowskiego jest uczestniczenie w pracach
Samorz du, przestrzeganie jego uchwa i sumienne wykonywanie zada .
10. Obowi zki przewodnicz cego Samorz du Klasowego:
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przewodnicz cy pe ni rol

organu wykonawczego Rady w Samorz dzie

Klasowym, jest odpowiedzialny za organizowanie dzia alno ci samorz dowej
swojej klasy,
ma obowi zek informowania na bie co wychowawcy i uczniów ze swojej klasy
o pracach i dzia aniach Samorz du i Rady,
jest zobowi zany do wykonania polece Samorz du,
reprezentuje klas wobec wychowawców i innych pracowników Szko y.
11. Obowi zki cz onków Zarz du Samorz du Szkolnego:
przewodnicz cy:

planuje

i

prowadzi

zebrania

Zarz du

lub

wyznacza

prowadz cego, przydziela zadania cz onkom Zarz du, wspó pracuje z Dyrektorem
Szko y i Opiekunem Samorz du, stara si anga owa wszystkich uczniów do
pracy na rzecz Samorz du, pe ni funkcj

cznika mi dzy uczniami a pozosta ymi

organami spo eczno ci szkolnej, szkoli swoich nast pców;
zast pca przewodnicz cego (wiceprzewodnicz cy): w czasie nieobecno ci
przewodnicz cego pe ni jego funkcj , pomaga przewodnicz cemu w pe nieniu
jego obowi zków;
sekretarz: opracowuje wraz z przewodnicz cym porz dek zebra Zarz du, przed
zebraniem gromadzi wnioski, które maj

by

rozpatrywane przez Zarz d,

protoko uje zebrania, rozsy a protoko y osobom zainteresowanym, prowadzi
dokumentacj Zarz du;
skarbnik: prowadzi finanse Zarz du pod nadzorem Opiekuna Samorz du;
prowadzi dok adne zapisy wszystkich operacji finansowych, wspó pracuje
z przewodnicz cym i Opiekunem Samorz du w sprawach bud etu i finansów,
gromadzi rachunki;
cz onkowie Zarz du: opracowuj

projekty bud etu, kieruj

poszczególnymi

pracami, uczestnicz aktywnie w pracach i zebraniach Zarz du i Rady Samorz du
Uczniowskiego.
12. Obowi zki cz onków Rady Samorz du Szkolnego:
wyra aj opini ogó u uczniów,
zbieraj pomys y uczniów swoich klas dotycz ce pracy Samorz du i przedstawiaj
je na zebraniach Rady,
przedstawiaj swoim klasom sprawozdania z wyników pracy Samorz du,
uchwalaj bud et.
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13. Opiekun Samorz du Uczniowskiego pe ni rol doradcz i kontroln .
14. Dokumentami samorz du s :
zeszyt protoko ów (s

y do odnotowania spotka

Uczniowskiego oraz wszelkich spotka

Rady i Samorz du

z przedstawicielami Dyrekcji, Rady

Pedagogicznej, Rady Rodziców, a tak e zg oszonych przez m odzie wa nych
problemów, które nale y rozwi zywa na bie co),
zeszyt rozlicze finansowych (zawiera rachunki dokonywanych zakupów, dowody
wp at na ró ne akcje itp.),
zeszyt protoko ów prowadzi sekretarz Rady Samorz du Uczniowskiego, za
zeszyt rozlicze finansowych skarbnik.
15. Dzia alno

Samorz du Uczniowskiego oparta jest na rocznym planie pracy.

16. Rada Samorz du Uczniowskiego mo e uczestniczy – na zaproszenie Dyrektora Szko y –
w tych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, na których omawiane s problemy dotycz ce
ycia spo eczno ci uczniowskiej.
17. Samorz d Uczniowski opiekuje si Sztandarem Szko y oraz w porozumieniu z Rad
Pedagogiczn typuje przedstawicieli klas do wyst powania w Poczcie Sztandarowym
Szko y.
18. Samorz d

wspó pracuje

ze

wszystkimi

organizacjami

i

ko ami

zainteresowa

dzia aj cymi na terenie szko y oraz z nauczycielami – opiekunami tych organizacji i kó .
19. Rada Samorz du Uczniowskiego ma prawo do korzystania z radiow

a szkolnego.

20. Samorz d prowadzi równie powierzon mu gablot w holu Szko y.
21. Wszystkie uchwa y samorz du s podejmowane wi kszo ci 2/3 g osów w obecno ci co
najmniej po owy uprawnionych do g osowania.
22. Zmian w regulaminie mo e dokona Rada Samorz du Uczniowskiego w uzgodnieniu
z Dyrekcj Szko y.
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WEWN TRZSZKOLNY SYSTEM
WY ANIANIA REPREZENTACJI UCZNIÓW

Zasady wybierania i odwo ywania w adz Samorz du Uczniowskiego okre la ordynacja
wyborcza do w adz Samorz du Uczniowskiego Zespo u Szkó Mechanicznych.

ORDYNACJA WYBORCZA DO W ADZ SAMORZ DU
UCZNIOWSKIEGO

1. Samorz d Uczniowski Zespo u Szkó Mechanicznych w Gorzowie Wlkp. tworz wszyscy
uczniowie reprezentowani przez Samorz dy Klasowe oraz cz onkowie Zarz du
Samorz du Uczniowskiego.
2. Samorz dy Klasowe i Zarz d Samorz du Uczniowskiego tworz

Rad

Samorz du

Uczniowskiego.
3. Samorz d Klasowy jest wybierany przez zespó danej klasy do dziesi tego wrze nia
ka dego roku szkolnego a w przypadku klas pierwszych do ko ca wrze nia.
4. Samorz d Klasowy tworz : przewodnicz cy, zast pca oraz jeden lub dwóch cz onków,
którzy pe ni funkcje skarbnika lub sekretarza klasowego.
5. Zarz d Samorz du Uczniowskiego jest organem Samorz du Uczniowskiego i tworz go:
przewodnicz cy, zast pca przewodnicz cego, skarbnik, sekretarz oraz przedstawiciele
ka dego typu szko y w ZSM.
6. Do w adz samorz du wybierani s uczniowie wszystkich klas ka dego typu szko y,
oprócz uczniów klas maturalnych i klas trzecich zasadniczej szko y zawodowej.
7. Kadencja w adz Samorz du Uczniowskiego trwa rok.
8. Wybory s

po rednie: ka da klasa Zespo u Szkó Mechanicznych wybiera swojego

kandydata na Przewodnicz cego Samorz du Uczniowskiego; nast pnie z kandydatów klas
w tajnym g osowaniu cz onkowie Samorz du Uczniowskiego, w tym poprzedni zarz d,
wybieraj Przewodnicz cego Samorz du Uczniowskiego.

5

9. Ka da klasa ma prawo zg osi tylko jednego kandydata na przewodnicz cego.
10. Wewn trz klasy odbywa si g osowanie, które wygrywa kandydat z przewag 50% + 1
osów. Osoba która uzyska a 50% + 1 g osów potwierdza ch

kandydowania na

Przewodnicz cego Samorz du Uczniowskiego przed klas .
11. Wybory kandydata na Przewodnicz cego Samorz du Uczniowskiego s wa ne je eli
uczestniczy w nich 2/3 osób uprawnionych do g osowania z danej klasy.
12. Je eli nie spe niono warunków z punktu 10, odbywa si
z

kandydatów,

którzy

uzyskali

najwi ksz

liczb

g osowanie na jednego

g osów.

Kandydatem

na

przewodnicz cego zostaje ta osoba, która uzyska a wi ksz liczb g osów.
13. Je eli nie spe niono warunków z punktu 11, g osowanie zostaje powtórzone nast pnego
dnia od daty pierwszego g osowania i jest wa ne je eli uczestniczy a w nim co najmniej
1/ 2 osób uprawnionych do g osowania z danej klasy.
14. Kandydat klasy na Przewodnicz cego mo e zosta zatwierdzony przez aklamacj , czyli
przyj cie bez g osowania.
15. Zg oszenie kandydata na Przewodnicz cego Samorz du Uczniowskiego musi zawiera :
imi

i nazwisko kandydata, klas

potwierdzon

i typ szko y, opini

klasy i zgod

jego w asnor cznym podpisem. Zg oszenie nale y odda

kandydata
Opiekunowi

Samorz du Uczniowskiego do ko ca pierwszego tygodnia pa dziernika ka dego roku
szkolnego. Opiekun przekazuje zg oszenia Radzie Samorz du Uczniowskiego.
16. Kandydat mo e przygotowa w asny program wyborczy i przedstawi go cz onkom
dotychczasowej Rady Samorz du i Opiekunowi Samorz du.
17. Przewodnicz cym Samorz du Uczniowskiego zostaje kandydat, który uzyska

co

najmniej 50% + 1 wa nych g osów oddanych przez Rad Samorz du Szkolnego, w tym
poprzedni zarz d.
18. Wybory s wa ne je eli uczestniczy w nich 2/3 osób uprawnionych do g osowania.
19. Je eli nie spe niono warunków z punktu 17, odbywa si

g osowanie na jednego

z kandydatów, którzy uzyskali najwi ksz liczb g osów. Przewodnicz cym zostaje ten
kandydat, który uzyska wi ksz liczb g osów.
20. Je eli nie spe niono warunków z punktu 18, g osowanie zostaje powtórzone nast pnego
dnia od daty wyborów i wybory s wa ne je eli uczestniczy a w nich co najmniej 1/2
uprawnionych do g osowania.
21. Przewodnicz cy dobiera sobie, po akceptacji Rady Samorz du Uczniowskiego
wi kszo ci 50% + 1 g osów, cz onków, którym powierza pe nienie funkcji zast pcy,
skarbnika, sekretarza oraz przedstawicieli ka dego typu szko y w ZSM.
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22. Wybory do zarz du odbywaj

si

w trzecim tygodniu pa dziernika ka dego roku

szkolnego, jednak:
a) w szczególnym przypadku Rada Samorz du Uczniowskiego mo e zarz dzi
wybory w innym terminie,
b) Samorz d Uczniowski ma prawo dokonywania zmian osobowych w sk adzie
zarz du przed up ywem kadencji.
23. Je eli samorz d dokonuje zmian osobowych w sk adzie zarz du to procedura wy aniania
nowych cz onków zarz du jest taka sama jak w przypadku wyborów pierwotnych (patrz
punkty 8 – 21).
24. Je eli zmiany w sk adzie zarz du odbywaj si pod koniec roku szkolnego procedura
wyborcza mo e zosta pomini ta a cz onkowie zarz du wybierani s

spo ród Rady

Samorz du Uczniowskiego wi kszo ci g osów 50% + 1 i pe ni funkcje tymczasowo do
momentu przeprowadzenia wyborów w nowym roku szkolnym.
25. Samorz d Uczniowski przy akceptacji 2/3 g osów zastrzega sobie mo liwo

zmian

w ordynacji wyborczej.
26. Je eli zmiana w ordynacji wyborczej jest dokonywana w trakcie trwania kadencji
Samorz du Uczniowskiego musi zosta do czona jako aneks do regulaminu Samorz du
Uczniowskiego a w kolejnym roku szkolnym musi zosta

uwzgl dniona w samym

regulaminie.

UCZESTNICTWO SAMORZ DU SZKOLNEGO
W PROCESIE ZARZ DZANIA

Samorz d Uczniowski w swoim dzia aniu wspó pracuje z innymi organami szko y:
Dyrektorem Zespo u Szkó

Mechanicznych, Pedagogiem, Rad

Pedagogiczn , Rad

Rodziców oraz personelem Szko y.
Wspó praca Samorz du Uczniowskiego z organami Szko y przejawia si w:
obecno ci na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
udziale w pracach Rady Rodziców,
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spotkaniach z dyrektorem i innymi pracownikami Szko y,
spotkaniach z pedagogiem szkolnym,
wspólnym rozwi zywaniu spraw dotycz cych Szko y,
w

realizacji

samodzielnych

projektów

edukacyjno

–

wychowawczo

–

rozrywkowych na terenie szko y w porozumieniu z poszczególnymi organami
Szko y,
w przygotowaniu uroczysto ci szkolnych, w tym obchodów 60-tej rocznicy
za

enia Szko y.

Samorz d Uczniowski przy Zespole Szkó Mechanicznych pomaga w stwarzaniu
ka demu

uczniowi

mo liwo ci

samodzielnej

dzia alno ci

w

ró nych

obszarach

i podobszarach. Samorz d d y do tego, aby uczniowie brali udzia w zarz dzaniu Szko ,
aby decydowali o swojej Szkole i czynnie w czali si w ka

dzia alno

proponowan

przez ró ne organy Szko y.
Samorz d pomaga w procesie zarz dzania Szko

m.in. poprzez ró nego rodzaju

zadania, które wykonuje. Samorz d Uczniowski dzia a na terenie Zespo u Szkó
Mechanicznych jak i poza nim prowadz c dzia alno

charytatywn , ekologiczn ,

informacyjn , edukacyjn i rozrywkow .
Samorz d Uczniowski przy Zespole Szkó Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.
wspó pracuje z Rad Uczniowsk , któr tworz Samorz dy Klasowe i Zarz d Samorz du
Uczniowskiego. Dzia alno

Samorz du Uczniowskiego mo e wychodzi

równie

poza

obszar Szko y (wspó praca z M odzie ow Rad Miasta, udzia w akcjach charytatywnych
zorganizowanych przez instytucje gorzowskie, udzia w ruchu kulturalnym gorzowskich szkó
rednich itp.).
Samorz d Uczniowski mo e równie w ci gu ca ego roku szkolnego przedstawia
asne propozycje organizowania imprez szkolnych, konkursów i zastrzega sobie mo liwo
zmiany zarówno ordynacji wyborczej jak i regulaminu Samorz du.
O ka dej planowanej zmianie w formie pisemnej zostan powiadomione organy
Szko y, w tym Dyrektor Zespo u Szkó Mechanicznych.
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