Załącznik nr 3
REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Zespół Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie
Celem Samorządu jest:
1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów
oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów
wychowawczych.
2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałanie uczniów
i wzajemne wspieranie się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę
i grupę.
3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania; stworzenie warunków
do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
§1
W Zespole Szkół nr 5 w Stargardzie powołuje się Samorząd Uczniowski, zwany dalej
„Samorządem”.
§2
Podstawę prawną działania Samorządu stanowią przepisy zawarte w art. 55 ust. 1
Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425)
oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
§3
1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Organami Samorządu są Rada Samorządu oraz samorządy klasowe.
3. Dla ważności uchwał podejmowanych przez organy Samorządu wymagany jest udział
co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Za wiążące i miarodajne
uznaje się wyniki głosowania osiągnięte zwykłą większością głosów, tj. zgodnie
z wolą wyrażoną przez największą liczbę uczestniczących w głosowaniu. Każdej
osobie uczestniczącej w głosowaniu przysługuje jeden głos o tej samej mocy.
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§4
Rada Samorządu jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej szkoły
i reprezentuje wszystkich uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie
wobec organów ustawowych.
W skład Rady Samorządu wchodzą przedstawiciele wszystkich klas oraz wszystkie
osoby chętne do pracy w Radzie.
Pracą kieruje Przewodniczący Rady, wybierany na jednoroczną kadencję, zgodnie
z trybem określonym w § 6 niniejszego Regulaminu.
Przewodniczącego w pracy wspiera dwóch zastępców, których kandydaturę zgłasza
Przewodniczący, a zatwierdza Rada zwykłą większością głosów.
Dokumentację pracy Rady prowadzi sekretarz, którego kandydaturę zgłasza
Przewodniczący, a zatwierdza Rada zwykłą większością głosów.
Zebranie Rady jest uprawnione do przedstawienia władzom szkoły propozycji
i wniosków, a także do podejmowania uchwał o odwołaniu Przewodniczącego,
jego zastępców i sekretarza, i powołania nowego składu.
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§5
1. Samorządy klasowe powołane są przez ogół uczniów poszczególnych klas, zgodnie
z trybem określonym w § 6 niniejszego Regulaminu.
2. O ile uczniowie danej klasy nie zadecydują inaczej, samorząd klasowy składa się
z gospodarza klasy, jego zastępcy i skarbnika.
3. Poprzez swoich przedstawicieli samorządy klasowe uczestniczą w powołaniu Rady
Samorządu oraz w jej pracach, a także zbierają dobrowolne składki od uczniów
poszczególnych klas na uzgodnione cele.
§6
1. Wybory Przewodniczącego Rady Samorządu muszą być przeprowadzone do końca
września każdego roku szkolnego.
2. Za przeprowadzenie wyborów odpowiedzialna jest Rada Samorządu, która zatwierdza
wybór zwykłą większością głosów.
3. Liczba kandydatów na stanowisko Przewodniczącego jest nieograniczona.
4. Przewodniczącym Rady mogą być niekarani uczniowie Zespołu Szkół nr 5.
5. Przewodniczący Rady Samorządu wybierany jest przez Radę Samorządu. Każdy
członek Rady ma prawo oddać tylko jeden głos, o takiej samej mocy.
6. Wynik wyborów zapada zwykłą większością głosów.
7. Samorządy klasowe wybierane są przez ogół uczniów danej klasy w głosowaniu
powszechnym, bezpośrednim, równym i tajnym.
8. Samorządy klasowe wybierane są na początku każdego roku szkolnego.
§7
1. Nadzór formalno - prawny nad Samorządem sprawuje Dyrektor szkoły.
2. Opiekę, pomoc i doradztwo sprawuje Opiekun Samorządu.

§8
Zadania Samorządu:
1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków
zawartych w Statucie Szkoły.
2. Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów, spełniania interesów
ogółu społeczności szkolnej.
3. Współdziałanie z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych
warunków do nauki i udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej.
4. Współudział w organizowaniu zajęć kulturalnych, sportowych, turystycznokrajoznawczych, rozrywkowych.
5. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne. Inspirowanie do udziału w pracach społecznoużytecznych w szkole i środowisku.
6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w opanowaniu
materiału nauczania.
7. Rozstrzyganie konfliktów między uczniami, zapobieganie konfliktom między
uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się konfliktu, zgłaszanie
przez Opiekuna Samorządu Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej.
8. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły.
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§9
Uprawnienia Rady Samorządu Uczniowskiego:
1. Przedstawianie propozycji do planów i programów opracowywanych w szkole.
2. Wydawanie opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w formułowaniu
przepisów wewnątrzszkolnych.
3. Zapewnienie uczniom prawa do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią,
celem oraz stawianymi wymaganiami
4. Prawo
do
jawnej
i
umotywowanej
oceny
postępów
w nauce i zachowaniu.
5. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań.
6. Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z Dyrektorem szkoły.
7. Wydawanie gazetek szkolnych, prowadzenie kronik, prowadzenie audycji szkolnych
przez radiowęzeł, apeli informujących o działalności Samorządu.
8. Prawo wyboru nauczyciela pełniących rolę opiekuna samorządu.
9. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, gdy rozpatrywane są sprawy młodzieży.
10. Współdecydowanie w przyznawaniu uczniom różnych form pomocy materialnej
oraz miejsca w internacie.
11. Współudział w opracowywaniu regulaminów obowiązujących w szkole.
12. Powołanie Rzecznika Praw Ucznia.
13. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole, udzielanie
poręczeń.
14. Wydawania opinii o nauczycielu podczas oceny jego pracy w formie każdorazowo
ustalonej przez Dyrektora szkoły.
§ 10
Obowiązki Opiekuna Samorządu:
1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań wymagających udziału nauczycieli i dyrekcji.
2. Zapewnienie z upoważnienia Dyrektora niezbędnych warunków organizacyjnych
do samorządnej działalności młodzieży.
3. Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie
dysponowania jego funduszami.
4. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej w sprawach
uczniowskich.
5. Inspirowanie nauczycieli do współpracy z Samorządem Uczniowskim.
6. Uczestnictwo w ocenie prac Samorządu Uczniowskiego dokonanej przez Dyrektora
i Radę Pedagogiczną.
7. Archiwizacja dokumentacji Samorządu.

Stargard, dnia 02.11.2017r.

