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Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych

Podstawa prawna:

Prawo oświatowe Dz. U. 2018.0.996 tj.. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.

Zgodny ze Statutem ZSMEiE

§1
Celem Samorządu jest:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów
oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów
wychowawczych.
Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i
wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki
i grupę.
Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i
samodyscypliny uczniów.
Pozyskiwanie środków na działalność samorządu uczniowskiego.
Zachęcanie społeczności szkolnej do aktywnego działania na rzecz szkoły.
Inspirowanie i koordynowanie szkolnych przedsięwzięć.
Podejmowanie działań z zakresu wolontariatu w porozumieniu z dyrektorem
szkoły.

§2
Do zadań Samorządu należy:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Angażowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych
zawartych w Statucie ZSMEIE.
Przedstawianie dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie szkoły i radzie
rodziców opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych organów
szkoły roli rzecznika interesów ogółu uczniów.
Współdziałanie z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, radą szkoły i radą
rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki.
Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań
naukowych, kulturowych, sportowych.
Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, angażowanie uczniów do niezbędnych
prac na rzecz szkoły, inspirowanie do udziału w pracy społecznie użytecznej w
środowisku.
Informowanie ogółu uczniów o przebiegu i wynikach działalności samorządu
uczniowskiego.
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7.
8.
9.

Organizowanie comiesięcznych spotkań zarządu samorządu uczniowskiego z
przedstawicielami trójek klasowych.
Zorganizowanie w razie potrzeby spotkania z dyrektorem szkoły.
Zorganizowanie akcji z zakresu wolontariatu.

§3
Uprawnienia Samorządu obejmują:
1.

Prawo przedstawiania dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej i radzie szkoły
wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw szkoły.
2. Prawo do przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego
szkoły, wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.
3. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i
stawianymi wymaganiami.
4. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
5. Prawo do wydawania opinii i uchwał w sprawach dotyczących skreślania osób
pełnoletnich z listy uczniów ZSMEiE.
6. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań.
7. Redagowanie ściennych gazetek szkolnych i strony internetowej.
8. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
9. Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunami, funduszami otrzymanymi od
rady rodziców.
10. Prawo do wyboru spośród nauczycieli ZSMEIE rzecznika praw ucznia (wyboru
dokonuje zarząd i rada samorządu uczniowskiego w formie głosowania).
11. Prawo do wyboru nauczyciela (nauczycieli) pełniącego (pełniących) funkcję
opiekuna (opiekunów) samorządu uczniowskiego.

§4
Władze Samorządu Uczniowskiego:
1.
2.

Wszyscy uczniowie szkoły należą do samorządu uczniowskiego, a uczniowie
poszczególnych klas do samorządów klasowych.
Najwyższą władzą samorządów klasowego i szkolnego jest ogólne zebranie
członków.
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3.

Władzą wykonawczą ogółu uczniów jest zarząd samorządu uczniowskiego,
którego uprawnienia wynikają z §3 Regulaminu Samorządu Uczniowskiego
ZSMEiE
4. Struktura organizacyjna samorządu uczniowskiego:
a. zarząd samorządu uczniowskiego: przewodniczący, zastępca, skarbnik,
sekretarz wybierani w wyborach,
b. rada samorządu uczniowskiego – wszyscy uczniowie, którzy chcą
aktywnie uczestniczyć w działaniach samorządu uczniowskiego i będą
regularnie brać udział w zebraniach,
c. członkowie samorządu uczniowskiego – wszyscy uczniowie ZSMEiE.
5. Wybory do zarządu samorządu uczniowskiego odbywają się według ordynacji
ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków samorządu.
Wybory do samorządu szkolnego: termin wyborów: do końca września każdego
roku szkolnego (kadencja na kolejny rok szkolny);
Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów upływa na 10 dni przed wyborami;
spośród zgłoszonych kandydatów, uczniowie szkoły w głosowaniu tajnym,
równym i powszechnym wybierają czterech, którzy będą tworzyć zarząd
samorządu szkolnego;
Przejęcie władzy przez nowy samorząd: 5 X każdego roku szkolnego.
6. Członek zarządu lub rady samorządu uczniowskiego może być odwołany ze
swojej funkcji w wyniku głosowania pozostałych członków zarządu oraz
członków rady z powodu:
a. bagatelizowania obowiązków wiążących się z określoną funkcją;
b. niegodnego piastowania funkcji;
c. złamania postanowień Regulaminu ZSMEiE;
d. trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na zebraniach
samorządu uczniowskiego;
e. bagatelizowania obowiązków szkolnych.
7. Jeżeli w skład zarządu będzie wchodził uczeń klasy czwartej, to wraz z
zakończeniem roku szkolnego klas maturalnych funkcję członka zarządu
przejmie osoba wchodząca w skład rady, wybrana przez zarząd i radę
samorządu uczniowskiego.
8. Jeżeli w skład zarządu będzie wchodził uczeń klasy trzeciej, to w okresie praktyk
zawodowych (maj) funkcję członka zarządu przejmie osoba wchodząca w skład
rady, wybrana przez zarząd i radę samorządu uczniowskiego.
9. Uczniowie, którzy zostali wybrani na członków zarządu samorządu
uczniowskiego i uzyskali najwięcej głosów (przewodniczący i zastępca), będą
wchodzić w skład rady szkoły oraz reprezentować społeczność szkolną w
Młodzieżowej Radzie Miasta.
10. Wizerunki i dane uczniów, którzy należą do samorządu uczniowskiego, biorą
aktywny udział w jego pracach i przedsięwzięciach, mogą być publikowane na
stronie szkoły.
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§5
Obowiązki Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej wobec Samorządu
Uczniowskiego:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządu, w szczególności w
przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
Zapoznanie samorządu uczniowskiego z tymi elementami planu działalności
wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i
inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach
wychowawczych i problemach szkoły.
Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do
działalności samorządu (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów
biurowych, itp.).
Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym
przez władze szkolne stanowisku.
Czuwanie nad zgodnością działalności samorządu uczniowskiego z celami
wychowawczymi szkoły.
Zapewnienie koordynacji działalności samorządu uczniowskiego z innymi
organizacjami uczniowskim i z władzami szkoły.
Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne
postanowienia samorządu, jeżeli są one sprzeczne z prawem lub celami
wychowawczymi szkoły.

§6
Obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego:
1.
2.
3.
4.
5.

Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału
nauczycieli i dyrektora szkoły.
Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w zakresie
dysponowania jego funduszami.
Informowanie młodzieży o uchwałach rady pedagogicznej dotyczących spraw
uczniowskich.
Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z samorządem i
udzielanie mu pomocy w jego działalności.
Uczestnictwo w ocenianiu pracy samorządu dokonywanej przez dyrektora
szkoły i radę pedagogiczną
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§7
Dokumentację pracy Samorządu stanowią:
1.
2.
3.
4.

Regulamin samorządu.
Harmonogram pracy na rok szkolny.
Sprawozdanie z rocznej działalności.
Protokoły z zebrań samorządu uczniowskiego.

Regulamin uchwalony przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego 30 listopada 2016 roku,
poprawki wprowadzono 20 września 2017 roku i 29 maja 2018 roku.

6

