Regulamin Samorządu Uczniowskiego i Rady Słuchaczy
działających w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku
Podstawa prawna:
•

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

•

Ustawa z 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z
2017 r., poz. 60)

Postanowienia ogólne
1.
2.
3.

W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej
„Samorządem".
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły klas
młodzieżowych.
Regulamin Samorządu jest zgodny ze Statutem Szkoły.

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego
Cele samorządu:
1.

2.
3.

4.

Czynne uczestnictwo w życiu szkoły - współtworzenie
obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie
warunków do aktywności społecznej.
Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania
uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania
współodpowiedzialności za jednostki i grupę.
Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie
z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły.

Zadania samorządu:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego
spełniania obowiązków szkolnych.
Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie grup
uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy
i szkoły.
Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie
jej tradycji.
Wydawanie gazetek szkolnych w celu informowania uczniów
o swojej działalności.
Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami
będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wspólnie
wypracowanymi przez młodzież.
Współpraca Rady Samorządu z władzami szkoły i uzgadnianie
ważniejszych przedsięwzięć.

Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego
1.
2.
3.
4.

Przedstawianie Radzie pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły
opinii we wszystkich sprawach placówki.
Zapoznanie się z programem nauczania i wymaganiami z danego
przedmiotu.
Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce
i zachowaniu.
Możliwość organizacji życia szkolnego, która umożliwia
rozwijanie własnych zainteresowań.
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Organy Samorządu Uczniowskiego
1. Rada Samorządu w składzie:

2. Samorząd Klasowy w składzie:

Przewodniczący Szkoły
Zastępcy Przewodniczącego Szkoły
Skarbnik
Sekretarz
Sekcje Samorządu (ogłoszeniowa, gazetki, porządkowa)

Przewodniczący Klasy
Zastępca Przewodniczącego Klasy
Skarbnik

Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego
1. Rada Samorządu:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

jest najwyższą władzą wykonawczą
kieruje bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego
gromadzi i dysponuje środkami finansowymi SU
prowadzi ewidencję dochodów i wydatków, przedstawia je raz w
roku na zebraniu podsumowującym roczną pracę SU
podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działań
Samorządu
opracowuje harmonogram prac Samorządu i czuwa nad ich
terminową realizacją
reprezentuje Samorząd wobec instytucji i organizacji
działających w szkole i poza nią
kieruje pracą Samorządów Klasowych
przygotowuje sprawozdanie z półrocznej i rocznej działalności

2. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego:
a. reprezentuje Samorząd Uczniowski
b. jest głównym reprezentantem ogółu uczniów
c. kieruje pracą Rady Samorządu Uczniowskiego
d. przewodniczy obradom Rady Samorządu Uczniowskiego
e. przydziela zadania poszczególnym członkom
f. organizuje współpracę Rady Samorządu Uczniowskiego
z Radami Klasowymi
g. współpracuje z dyrektorem i opiekunem SU
h. angażuje jak największą grupę uczniów do pracy na rzecz SU
i. kadencja Przewodniczącego trwa 1 rok szkolny
j. przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do
dymisji przed zakończeniem kadencji
k. przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach zostać
odwołany przez RSU, jeżeli taki wniosek poprze co najmniej
połowa członków RSU
l. wybór nowego Przewodniczącego SU odbywa się na pierwszym
zebraniu
po
przyjęciu
dymisji
bądź
odwołaniu
Przewodniczącego. Do czasu zebrania funkcję Przewodniczącego
obejmuje zastępca
3. Zastępca Przewodniczącego:
a. jest prawą ręką Przewodniczącego
b. w czasie nieobecności Przewodniczącego pełni jego obowiązki
c. kadencja Zastępcy Przewodniczącego SU trwa 1 rok szkolny
d. zastępca Przewodniczącego SU z uzasadnionej przyczyny może
podać się do dymisji przed zakończeniem kadencji
e. zastępca Przewodniczącego SU może w uzasadnionych
przypadkach zostać odwołany przez RU, jeżeli taki wniosek
poprze co najmniej połowa członków RSU
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4. Skarbnik:
a.
b.
c.

kadencja trwa 1 rok szkolny
dba o zasobność kasy SU, a także kontroluje wydatki SU
jest osobą odpowiedzialną za finansową stronę akcji
i powierzonych mu zadań
w uzasadnionych przypadkach Skarbnik może podać się do
dymisji przed końcem kadencji. W takim przypadku RSU
powołuje nowego Skarbnika
Skarbnik może zostać odwołany przez RSU

d.

e.
5. Sekretarz:
a.
b.

d.

kadencja trwa 1 rok szkolny
do zadań sekretarza należy:
- prowadzenie korespondencji
- protokołowanie uchwał
- zbieranie pisemnych wniosków uczniów napływających do SU
w uzasadnionych przypadkach Sekretarz może podać się do
dymisji przed końcem kadencji. W takim przypadku RSU
powołuje nowego Sekretarza
sekretarz może zostać odwołany przez RSU

a.
b.
c.

zostają powołane i odwołane przez Przewodniczącego SU
aktywnie uczestniczą w pracach Rady
organizują działalności, do której sekcja została powołana

c.

6. Sekcje Samorządu:

Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego
Tryb przeprowadzania wyborów do Rady
Uczniowskiego określa Ordynacja Wyborcza.

1.

Samorządu

Ordynacja Wyborcza
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Wybory przeprowadza komisja wyborcza powołana przez
opiekuna Samorządu.
Wszyscy uczniowie mają prawo wyboru.
Wybory odbywają się we wrześniu każdego roku szkolnego.
Wybory poprzedza kampania wyborcza (ogłoszona na dwa
tygodnie przed wyborami) , która ma na celu wyłonienie listy
kandydatów.
Nazwiska kandydatów w czasie głosowania umieszcza się na
kartach do głosowania w kolejności alfabetycznej.
Przy nazwisku jednego kandydata umieszcza się w okienku
znak „X” i kartę wrzuca do urny wyborczej.
O wyniku głosowania decyduje zasada większości głosów.
Głosowanie jest tajne.

Tryb podejmowania uchwał
1.
2.
3.

Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady.
Listę uczestników zebrania Rady ustala Sekretarz SU.
Uchwały są protokołowane w zeszycie protokołów. Za
prawidłowe jej prowadzenie odpowiada Sekretarz, a za realizację
uchwał Przewodniczący.
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Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Samorządu Uczniowskiego
1.

2.
3.

Samorząd może uzyskiwać dochody:
- ze sprzedaży biletów na dyskotekę
- akcji rozprowadzania kart okolicznościowych
- organizacji kiermaszów, festynów
- ze środków przekazanych od sponsorów
Fundusze zawsze mają określony cel, który stawia sobie Rada na
zebraniu plenarnym.
Kontrolę nad nimi sprawuje Skarbnik i opiekun SU.

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego
1. Dokumentację działalności organów samorządu tworzą:
- Regulamin Samorządu
- zeszyt protokołów
- zeszyt rozliczeń finansowych
- roczne plany pracy
- sprawozdania z pracy samorządu po I i II półroczu

Postanowienia końcowe
1.

2.

Rada SU jako jedyna reprezentacja szkoły ma prawo na
zaproszenie dyrektora szkoły lub na własną prośbę uczestniczyć
w części posiedzenia Rady Pedagogicznej w celu przedstawienia
problemów w imieniu uczniowskiej społeczności.
Rada SU może uczestniczyć w posiedzeniu Rady Rodziców, jeśli
zostanie zaproszona przez przewodniczącego lub sama wystąpi
z wnioskiem o uczestnictwo.

Tryb dokonywania zmian w regulaminie
1.
2.
3.

Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane
do Przewodniczącego Rady.
Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu
jawnym w trybie podejmowania uchwał.
Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia

Niniejszy regulamin stanowi załącznik do Statutu Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych
we Włocławku ( Uchwała RP z dnia 15 listopada 2017r. )
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