REGULAMIN SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KOŚCIERZYNIE
UL. SIKORSKIEGO 1

1. Samorząd Uczniowski jest współgospodarzem szkoły, przedstawicielem i rzecznikiem
młodzieży.
2. Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie Powiatowego Zespołu
Szkół nr 1 w Kościerzynie, a uczniowie poszczególnych klas do Samorządu
Klasowego.
3. Członkiem Samorządu Uczniowskiego może zostać wyłącznie uczeń, który:
1) nie łamie postanowień statutu szkoły,
2) nie sprawia problemów wychowawczych,
3) nie ma niepowodzeń edukacyjnych,
4) nie wykazuje przynależności do subkultur swoim wyglądem i zachowaniem,
wykazuje

cechy

charakteru,

takie

jak:

odwaga,

komunikatywność,

dyspozycyjność, pomysłowość oraz odpowiedzialność.
4. Władzą wykonawczą Samorządu jest Rada Samorządu Uczniowskiego, w skład,
której wchodzi:
1) przewodniczący,
2) zastępcy przewodniczącego,
3) sekretarz samorządu,
4) przewodniczący sekcji porządkowej i prac społecznie-użytecznych,
5) przewodniczący sekcji opiekuńczo - wychowawczej,
6) przewodniczący sekcji kulturalno – sportowej,
7) członkowie.
5. Wybory samorządu odbywają się na zasadach demokratycznych w głosowaniu
równym, tajnym i powszechnym i przebiegają w dwóch etapach, mianowicie:
1) w pierwszym etapie uczniowie poszczególnych klas wybierają Radę Samorządu
Klasowego w składzie:
a) przewodniczący (gospodarz),
b) zastępca,
c) skarbnik.
2) w drugim etapie samorządy klasowe wybierają Radę Samorządu Uczniowskiego.
6. Długość kadencji trwa 2 - 3 lata (wynika to z czasu trwania nauki poszczególnych
członków Rady Samorządu Uczniowskiego).
7. W drugim semestrze, w miarę potrzeb Rada przeprowadza wybory uzupełniające.
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8. Rada Samorządu ma prawo odwołać członka Rady za nieprzestrzeganie statutu szkoły,
bądź nie wywiązywanie się ze swoich obowiązków.
9. Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
1) jest wybierany przez samorząd spośród nauczycieli, którzy wyrażają na to zgodę,
2) pełni funkcję doradcy Samorządu – pomaga w dotarciu do odpowiednich
dokumentów prawnych i dokumentów szkoły, pomaga w prowadzeniu
dokumentacji własnej samorządu,
3) nie jest władzą samorządu, jest koordynatorem między samorządem a
nauczycielami, dyrekcją szkoły, rodzicami, władzą lokalną.
10. Rada Samorządu Uczniowskiego jest koordynatorem działalności organizacji ideowowychowawczych i społecznych.
11. Zebrania Rady Samorządu odbywają się, co najmniej raz w miesiącu.
12. Fundusz Samorządu Uczniowskiego jest w dyspozycji Rad Klasowych. Fundusz ten
jest zdeponowany na koncie Rady Rodziców.
13. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego:
1) przedstawianie propozycji do programu wychowawczo - profilaktycznego,
2) zgłaszanie władzom szkoły, nauczycielom i Radzie Rodziców postulatów
dotyczących zajęć lekcyjnych i organizacji wolnego czasu uczniów,
3) prowadzenie gabloty Samorządu Uczniowskiego, współudział w prowadzeniu
radiowęzła,
4) współdecydowanie o przydziale stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz
o wykorzystaniu wspólnie wypracowanych środków,
5) proponowanie uczniów do nagród i wyróżnień oraz udzielanie poręczeń za uczniów
w celu wstrzymania wymierzonej kary,
6) współdecydowanie o ocenach ze sprawowania,
7) uczestniczenie w posiedzeniach zespołu wychowawczego oraz tych posiedzeniach
Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, na których rozpatrywane są problemy
wnoszone przez młodzież,
8) wnioskowanie do dyrekcji szkoły w sprawie odwołania i powołania nauczyciela na
opiekuna samorządu.
14. Cele Samorządu Uczniowskiego:
1) dążenie do samodzielnego rozwiązywania problemów społeczności uczniowskiej,
2) rozwijanie demokratycznych form współżycia,
3) kształtowanie umiejętności działania samokontroli, samodyscypliny i samooceny.
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15. Zadania Samorządu Uczniowskiego:
1) współodpowiedzialność za realizację programu wychowawczo – profilaktycznego
szkoły,
2) egzekwowanie obowiązków zawartych w Statucie Szkoły,
3) przedstawianie władzom szkoły: dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie
Rodziców opinii i potrzeb koleżanek i kolegów,
4) współudział w rozwijaniu w czasie wolnym zainteresowań kulturalnych: wspólne
wyjścia do kina, wyjazdy do teatrów, spotkań z ciekawymi ludźmi, otaczanie
szczególną opieką orkiestry szkolnej oraz pomoc w organizowaniu biwaków,
wycieczek, imprez sportowych,
5) wykonywanie prac społeczno-użytecznych na rzecz szkoły, klasy, środowiska,
dbanie o sprzęt i urządzenia szkoły,
6) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom słabym przez samorządy klasowe;
7) organizowanie i kontrola dyżurów szkolnych,
8) rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami
a nauczycielami,
9) dbanie o honor szkoły oraz kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
10) organizowanie kontroli przestrzegania przez uczniów ustaleń statutu szkoły,
zarządzeń władz Zespołu, proponowanie nagród i kar z tego zakresu,
11) składanie na apelu szkolnym i na zebraniach zespołu wychowawczego
sprawozdania ze swej działalności, w szczególności ze sposobu załatwiania
zgłaszanych przez uczniów wniosków i postulatów.
16. Postanowienia końcowe:
1) regulamin uchwalany jest przez ogół uczniów, lub ich przedstawicieli,
2) stanowi załącznik do statutu szkoły,
3) regulamin nie może podlegać głosowaniu przez inne organy szkoły niż samorząd
uczniowski,
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4) może być poddawany analizie i poprawiany po upływie kadencji Samorządu
Uczniowskiego (kadencja trwa 2-3 lata, wynika to z czasu trwania nauki
poszczególnych członków Rady Samorządu Uczniowskiego).
17. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest
koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez
zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady
działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa
regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem .
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