Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim
§1
Wstęp
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie
szkoły. Samorząd uczniowski obejmuje wszystkie samorządy klasowe. Najwyższą władzę
samorządu uczniowskiego jest ogólne zebranie uczniów.
Opiekę nad samorządem uczniowskim sprawuje nauczyciel, którego kandydatura została
przyjęta na zebraniu ogólnym samorządów klasowych i zatwierdzona na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej. Opiekę nad samorządem klasowym sprawuje wychowawca klasy.

§2
Władze Samorządu Uczniowskiego.
1. Szkolny samorząd jest reprezentowany i kierowany przez:
1) Prezydium Samorządu Uczniowskiego
2) Sekcje Samorządu Uczniowskiego powoływane w zależności od planu pracy szkoły
3) Samorządy klasowe
2. Skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego:
1) 2 przewodniczących Samorządu Uczniowskiego po l z tygodnia A i B
2) 2 zastępców przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
3) 2 sekretarzy protokolantów
4) Członkowie prezydium d/s kultury i sportu.
Sekcje Samorządu Uczniowskiego tworzy się w zależności od zadań wynikających z planu
pracy Samorządu Uczniowskiego. Władze Samorządu Uczniowskiego reprezentują uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.
wobec dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, pracowników Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
w środowiskach, współpracują ze szkołą i całą społecznością uczniowską.

§3
Zasady pracy Samorządu Uczniowskiego
1. Zebranie prezydium odbywają się 2 razy w miesiącu. Spotkanie prezydium lub całego
samorządu z dyrekcją szkoły odbywa się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak, niż
co 2 miesiące.
2. Prezydium oraz gospodarze klas współpracują z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną,
organizacjami szkolnymi i innymi ogniwami szkoły.
3. Prezydium opracowuje plan pracy Samorządu i czuwa nad realizacją planów dydaktyczno
– wychowawczo - opiekuńczych samorządów klasowych.
4. Samorządy klasowe ściśle współpracują z samorządem szkolnym, gospodarze klas
składają sprawozdanie półroczne i roczne z pracy samorządu klasowego
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5. Prezydium organizuje ogólne zebrania raz na kwartał oraz w miarę bieżących potrzeb.
6. Zebranie ogólne zwołuje się na wniosek 1/3 składu Samorządu Uczniowskiego.
7. Na zebraniu ogólnym samorządu i na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Prezydium składa
sprawozdanie z pracy samorządu po podsumowaniu I semestru i na zakończenie roku
szkolnego.
8. Uczniowie wchodzący w skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego uczestniczą
w posiedzeniach plenarnych Rady Pedagogicznej za jej zgodą lub na jej wniosek.
9. Samorząd na zebraniu ogólnym może pozbawić ucznia pełnienia funkcji w prezydium lub
sekcji wówczas, gdy nie będzie wykonywał on swoich obowiązków lub jego zachowanie
będzie niezgodne z regulaminem ucznia
10. Wszelkie zmiany w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego mogą być wprowadzone
tylko w drodze referendum.

§4
Wybory do Samorządu Uczniowskiego:
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,
wybierający swoich przedstawicieli zgodnie z następującym trybem:
a/ w skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą wszyscy uczniowie, którzy wyrażą chęć
pracy w nim,
b/ na walnym zebraniu wszystkich kandydatów do pracy w Samorządzie wybrane
zostanie, w wyborach jawnych lub tajnych, prezydium,
c/ prezydium tworzą kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów,
d/ prezydium wybiera spośród siebie przewodniczącego w wyborach jawnych,
e/ nowo wybrany samorząd jest zobowiązany do końca października przedstawić plan
działania na bieżący rok szkolny.

§5
Uprawnienia, cele i zadania Samorządu Uczniowskiego w zakresie
działalności dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły,
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących
przestrzegania podstawowych praw uczniów, a także może mieć wpływ na dobór lub
zmianę wychowawcy klasowego według poniższego trybu postępowania:
a/ samorząd uczniowski po zapoznaniu się z opiniami samorządu klasowego, rady
klasowej na temat pracy wychowawcy klasy może wystąpić do dyrektora szkoły
z pisemnym wnioskiem o jego zmianę,
b/ w przypadku występowania z wnioskiem, o którym jest mowa w pkt. a/ Samorząd
Uczniowski winien wysłuchać opinii zespołu doradczego przy dyrektorze szkoły,
c/ wniosek Samorządu Uczniowskiego w sprawie zmiany wychowawcy klasowego
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poparty wnioskiem Rady Klasowej Rodziców, dyrektor zobowiązany jest rozpatrzyć
w terminie l miesiąca,
d/ decyzja podjęta w powyższej sprawie jest decyzją ostateczną.
2. Samorząd Uczniowski może udzielić poręczenia uczniom, którzy nie przestrzegają
postanowień regulaminu ucznia i mają otrzymać karę zgodnie z obowiązującym
regulaminem kar i nagród według poniższego trybu:
a/ przeprowadzenie rozmów wyjaśniających przebieg wykroczenia z zainteresowanym
uczniem i jego Samorządem Klasowym lub nauczycielem – wychowawcą,
b/ Samorząd Klasowy opiniuje zachowanie ucznia (pozytywnie lub negatywnie)
i przedstawia opinię Samorządowi Szkolnemu
c/ w przypadku pozytywnej opinii Samorządu Klasowego i rozmów z uczniem
Samorządu Uczniowskiego udziela poręczenia.
3. Czuwanie nad przestrzeganiem prawa uczniów do jawnej i umotywowanej oceny
z przedmiotów i zachowania.
4. Wyrażenie uwagi i opinii o rodzaju kary, która ma być wymierzona uczniom.
5. Rozstrzyganie konfliktów koleżeńskich, po zapoznaniu się z faktami i opinią obu stron.
6. Organizowanie i czuwanie nad prawidłowością wykonania prac społecznych na rzecz
szkoły i miasta.
7. Dbanie o porządek i czystość na terenie szkoły i przy budynku szkolnym, współpraca
w tym zakresie z dyrekcją i nauczycielami.
8. Przeprowadzanie bieżących kontroli dotyczących wyglądu ucznia, zachowania się
uczniów na terenie szkoły i w pobliżu szkoły.
9. Ścisła współpraca z dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną w sprawach dotyczących.
bieżącej realizacji programów i planów nauczania.
10. Współodpowiedzialność za prawidłową realizację programów nauczania oraz
występowanie do dyrektora szkoły z uwagami o sposobie prowadzenia zajęć,
stosowanych metod oraz stosunku nauczyciel - uczeń.
11. Stwarzanie możliwości rozwijania zainteresowań uczniów, zwracanie się do dyrektora
z propozycją utworzenia kół zainteresowań, umożliwiających rozwijanie uzdolnień
i poszerzających zainteresowanie daną dziedziną wiedzy.
12. Organizowanie pomocy koleżeńskiej, współpraca z samorządami klasowymi i zwracanie
się do dyrektora z prośbą o zorganizowanie kół wyrównawczych z przedmiotów,
z których uczniowie otrzymują najwięcej ocen niedostatecznych, w celu podniesienia
poziomu wyników w nauce i pomocy uczniom uzyskaniu promocji lub ukończenia
szkoły.
13. Współudział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych:
a/ rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
b/ ślubowanie uczniów klas I i pożegnanie absolwentów,
c/ Dzień Nauczyciela, Dzień Wiosny, Wigilie klasowe,
d/ dyskoteki szkolne i klasowe oraz inne imprezy szkolne.
14. Organizowanie całorocznego konkursu obejmującego wyniki nauczania, frekwencji
i zachowania. Informowanie o rezultatach konkursu po I semestrze i na zakończenie roku.
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15. Inicjowanie i wspieranie działań podejmowanych przez uczniów, polegających na
wykonaniu prac w celu uzyskania środków pieniężnych dla klasy lub szkoły, np.
redagowanie gazetki szkolnej, prowadzenie działalności handlowej, giełda używanych
książek.
16. Pomoc w organizacji akcji charytatywnych dla uczniów naszej szkoły i ludzi
potrzebujących pomocy.
17. Współpraca z pedagogiem szkolnym w sprawach pomocy uczniom biednym
i zagrożonym społecznie.
18. Wyrażanie opinii i występowanie do dyrektora w sprawach dotyczących zakupu pomocy
uczniom biednym i zagrożonym społecznie.
19. Współdecydowanie o wydatkach dokonywanych z funduszu Komitet Rodzicielskiego.
Samorząd Uczniowski współpracuje z wszystkimi ogniwami działającymi w szkole dla dobra
uczniów, dyrekcji, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
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