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Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gd.
Samorząd Uczniowski istniejący w Zespole Szkół nr 1 działa na podstawie Ustawy o systemie
oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły oraz
niniejszego Regulaminu.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
2. Do zadań Samorządu, w zakresie nie zastrzeżonym ustawami lub Statutem Szkoły na
rzecz innych podmiotów, należą wszystkie sprawy uczniów w Szkole,
zwłaszcza ich aktywność w formach zorganizowanych.
3. Samorząd w swojej działalności kieruje się zasadą współudziału w realizacji
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań Szkoły.
§2
1. W ramach realizacji swoich zadań Samorząd uprawniony jest do:
1) przedstawiania Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wniosków i
opinii we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych
zainteresowań,
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z Dyrektorem,
2) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna,
3) przedstawiania opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela,
4) typowanie kandydata do Stypendium Prezesa Rady Ministrów
§3
1. Samorząd współpracuje z działającymi w szkole stowarzyszeniami i organizacjami
zrzeszającymi uczniów.
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2. W uzgodnieniu z Dyrektorem, Samorząd może brać udział w działalności instytucji
pozaszkolnych.

Rozdział II
Władze Samorządu - przepisy wspólne
§4
1. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły.
2. Organami Samorządu są:
1) Zgromadzenie samorządów klasowych,
2) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
3) Zarząd Samorządu Uczniowskiego,
4) Trybunał Samorządu Uczniowskiego.
§5
Samorządową jednostką pomocniczą jest Szkolna Komisja Wyborcza.
§ 6
1. Organizacyjną formą działania Zgromadzenia są zebrania, natomiast Zarządu i Trybunału –
posiedzenia prowadzone przez przewodniczącego danego organu lub osobę przez niego
upoważnioną, a protokołowane przez sekretarza tego organu lub - w razie braku takiej funkcji
albo nieobecności sekretarza- przez osobę wyznaczoną przez prowadzącego.
2. Prawną formą działania Trybunału jest orzeczenie, pozostałych organów kolegialnych
Samorządu – uchwała, a Przewodniczącego – zarządzenie.
§7
1. Prawo głosowania w organach kolegialnych Samorządu mają tylko członkowie danego organu
obecni podczas głosowania.
2. Uchwały kolegialnych organów Samorządu zapadają zwykłą większością głosów, w
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że Regulamin stanowi
inaczej.
3. Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale w głosowaniu co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
§8
1. Quorum obliczane jest przy przyjęciu za podstawę regulaminowej liczby członków danego
organu, natomiast w przypadku ogółu uczniów - liczby wszystkich uczniów szkoły, a w
przypadku samorządu klasy – liczby wszystkich uczniów klasy.
2. Quorum określane w Regulaminie jako obecność co najmniej połowy uprawnionych do
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głosowania lub jako udział w głosowaniu co najmniej połowy uprawnionych, w odniesieniu do
nieparzystej liczby członków danego organu wyraża się liczbą minimum równą pierwszej liczbie
całkowitej po 1/2 ogółu członków danego organu.
3. W okresie pomiędzy zakończeniem nauki w Szkole klas programowo najwyższych a
uzupełnieniem składu SU przez delegatów klas pierwszych, quorum ustala się z pominięciem
uczniów, którzy zakończyli naukę.

§9
1. Zwykła większość głosów to liczba głosów ,,za", która przewyższa o co najmniej jeden głos
liczbę głosów ,,przeciw". Głosy ,,wstrzymujące się" są pomijane.
2. Bezwzględna większość głosów to liczba głosów "za", która przewyższa o co najmniej jeden
głos łączną liczbę głosów ,,przeciw" i głosów ,,wstrzymujących się".
3. W razie równej liczby głosów w głosowaniu jawnym, o wyniku głosowania rozstrzyga głos
przewodniczącego organu.
§ 10
1. Głosowania są jawne, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ust.2 oraz w ust.3, które
nie mają jednak zastosowania do głosowań w Zarządzie i Trybunale.
2. Jeżeli przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej, głosowanie tajne przeprowadzane jest w
sprawach osobowych. Głosowanie tajne może być przeprowadzone także w każdej innej
sprawie, jeśli głosujący tak postanowią zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie jawne przeprowadza się według następujących zasad:
1) głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki,
2) głosowanie przeprowadza osoba prowadząca zebranie lub posiedzenie
3) wynik głosowania, z podaniem liczby uprawnionych do głosowania, biorących udział w
głosowaniu oraz liczby głosów oddanych ,,za", ,,przeciw" i ,,wstrzymujących się" - utrwala się w
protokole zebrania lub posiedzenia.
4. Głosowanie tajne przeprowadza się według następujących zasad:
1) głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybierana w głosowaniu
jawnym spośród głosujących, przy czym w przypadku głosowania w sprawie osobowej
członkiem komisji nie może być osoba, której głosowanie dotyczy; członkowie komisji
wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza,
2) głosowanie odbywa się na przygotowanych przez prowadzącego zebranie lub posiedzenie,
kartach do głosowania, na których umieszcza się propozycje poddawane głosowaniu,
natomiast przy głosowaniu w sprawie osobowej, polegającym na wyborze lub powołaniu
osoby lub osób, na karcie do głosowania umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów w
kolejności alfabetycznej,
3) po otrzymaniu karty do głosowania głosujący stawia znak ,,X” obok propozycji, na którą
głosuje; w głosowaniu w sprawie osobowej znak ,,X" stawia się obok - odpowiednio - osoby,
na którą się głosuje lub osób, na które się głosuje,
4) głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania głosujący wskaże co najmniej jedną
propozycję poddaną głosowaniu, a gdy we wspólnym głosowaniu przyjmowanych jest kilka
propozycji - nie więcej niż wynosi maksymalna liczba propozycji możliwych do przyjęcia;
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5) ogólny wynik głosowania utrwala się w protokole zebrania lub posiedzenia, natomiast wyniki
szczegółowe - w protokole komisji skrutacyjnej, stanowiącym załącznik do protokołu
zebrania lub posiedzenia.
5. W przypadku gdy głosowanie nie dało rezultatu, prowadzący zebranie lub posiedzenie
zarządza kolejną turę głosowania i, razie potrzeby, także następne.
6. Przepisy ustępów poprzedzających nie mają zastosowania do głosowań podczas wyborów
Zarządu SU.

§ 11
1. Zebrania i posiedzenia organów Samorządu są utrwalane w formie protokołu, zawierającego
co najmniej:
1) termin i miejsce zebrania lub posiedzenia,
2) listę uczestniczących w zebraniu lub posiedzeniu członków organu oraz listę innych
uczestników,
3) przyjęty porządek obrad,
4) treść podjętych uchwał,
5) podpis protokolanta i Opiekuna SU.
2. Uchwały numeruje się cyframi arabskimi. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem roku
szkolnego.
3. Trybunał sporządza odrębny protokół w każdej rozpatrywanej sprawie, zawierający
treść podjętych orzeczeń z podstawowymi elementami uzasadnienia oraz podpisy wszystkich
członków orzekających w sprawie.
§ 12
1. Niezależnie od utrwalenia podjęcia uchwał w protokole zebrania lub posiedzenia, uchwały
wymienione w § 14 sporządzane są w formie odrębnych dokumentów, zawierających w
szczególności:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) tekst uchwały,
4) podpis przewodniczącego organu podejmującego uchwałę.
2. Tytuł uchwały składa się z następujących części:
1) oznaczenia numeru uchwały oraz organu, który ją wydał,
2) daty podjęcia uchwały,
3) możliwie najzwięźlejszego określenia przedmiotu uchwały.
§ 13
1. Uchwałami wymagającymi zachowania formy opisanej w paragrafie poprzedzającym,
są uchwały w sprawach:
1) Regulaminu lub zmiany Regulaminu,
2) opinii dotyczącej przeniesienia ucznia do innej szkoły,
3) opinii dotyczącej oceny pracy nauczyciela.
Rozdział III
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Ogół uczniów
§ 14
1. Do Zgromadzenia i Zarządu należy uchwalanie Regulaminu oraz jego nowelizowanie.
2. Zgromadzenie i Zarząd może też podejmować uchwały zawierające ogólne wytyczne dla
działalności innych organów Samorządu.
§ 15
1. Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący SU.
2. Przewodniczący przygotowuje projekt porządku Zgromadzenia oraz projekty uchwał.
3. Zwołanie Zgromadzenia polega na zawiadomieniu członków Samorządu o celu, miejscu oraz
terminie Zgromadzenia w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole.
4. O zwołaniu Zgromadzenia odrębnie zawiadamia się Opiekuna.
§ 16
1. Zgromadzenie prowadzi Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.
2. Z głosem doradczym mogą wziąć udział: dyrektor lub wicedyrektor ZS nr 1, opiekun, osoby
dopuszczone do udziału przez Zarząd SU.
§ 17
Uchwały Zarządu i Zgromadzenia wchodzą w życie z dniem ich podjęcia, chyba że wskazują
termin późniejszy.
Rozdział IV
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
§ 18
1. Przewodniczący jest monokratycznym organem wykonawczym Samorządu.
2. Przewodniczący pełni też z urzędu funkcje przewodniczącego Zgromadzenia i
przewodniczącego Zarządu.
§ 19
1. Przewodniczący jest reprezentantem Samorządu, w tym wobec organów Szkoły.
2. Do zadań Przewodniczącego należy:
1) występowanie do Trybunału o wszczęcie postępowania na zasadach określonych w
Regulaminie,
2) sprawowanie nadzoru nad działalnością gazetki ściennej.
§ 20
1. Przewodniczący jest wybierany przez ogół uczniów.
§ 21
1. Kadencja Przewodniczącego trwa maksymalnie dwa lata.
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§ 22
1. Przed upływem kadencji Przewodniczący może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji.
2. Funkcja Przewodniczącego wygasa w razie zakończenia nauki w szkole.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Przewodniczącym, na czas do końca kadencji,
zostaje Zastępca Przewodniczącego lub Sekretarz.
§ 23
1. Przewodniczący może zostać odwołany w razie stwierdzenia rażącego naruszenia prawa, w
szczególności Regulaminu.
2. Odwołania Przewodniczącego dokonuje Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.
3. W razie odwołania Przewodniczącego odpowiednie zastosowanie ma przepis § 22 ust.3.
Rozdział V
§ 24
1. Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym Samorządu oraz organem pomocniczym
Przewodniczącego.
2. Do wyłącznej właściwości Zarządu należy:
1) wykonywanie uchwał Zgromadzenia,
2) powoływanie członków Trybunału.
§ 25
Zarząd wydaje opinię dotyczącą przeniesienia ucznia do innej szkoły i oceny pracy nauczyciela.
§ 26
1. W skład Zarządu wchodzi z urzędu Przewodniczący, a ponadto:
1) Zastępca Przewodniczącego Samorządu,
2) Sekretarz Samorządu.
§ 27
Członkostwo w Zarządzie wygasa wraz z zakończeniem nauki w Szkole, a ponadto w przypadku
złożenia rezygnacji lub w wyniku odwołania.
Rozdział VI
Trybunał Samorządu Uczniowskiego
§ 28
1. Do właściwości Trybunału należy:
1) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Samorządu,
2) rozpatrywanie wniosków o odwołanie Przewodniczącego,
3) rozpatrywanie protestów przeciwko ważności wyborów,
4) rozpatrywanie wniosków o ukaranie ucznia łamiącego zarządzenia Samorządu oraz
za rażące naruszanie Statutu Zespołu Szkół nr 1 w Nowy Dworze Gd.
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2. Trybunał może rozpatrywać spory indywidualne pomiędzy członkami Samorządu.
§ 29
1. Trybunał składa się z sześciu członków powoływanych przez Zarząd.
2. Kadencja członków Trybunału trwa dwa lata, licząc od dnia wskazanego w akcie
powołania.
§ 30
1. Członkowie Trybunału są niezawiśli i podlegają tylko przepisom prawa.

§ 31
1. Członkostwo w Trybunale wygasa przed upływem kadencji w przypadkach:
1) zakończenia nauki w Szkole,
2) złożenia rezygnacji,
3) prawomocnego ukarania członka Trybunału karą stosowaną wobec ucznia na
zasadach określonych w Statucie.
2. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Trybunale właściwy organ niezwłocznie
powołuje nowego członka.
§ 32
1. Trybunał wszczyna postępowanie na wniosek:
1) organu Samorządu – w sprawie rozpatrzenia sporu kompetencyjnego,
2) członka Samorządu – w sprawie protestu przeciwko ważności wyborów,
3) samorządu klasowego lub Zarządu Samorządu – o ukaranie ucznia łamiącego Statut
Zespołu Szkół nr 1.
2. Spory indywidualne pomiędzy członkami Samorządu rozpatrywane są na zgodny
wniosek zainteresowanych pozostających w sporze.
3. O złożonym wniosku Przewodniczący zawiadamia organ Samorządu, którego dotyczy
przedmiot wniosku, natomiast w sprawie protestu przeciwko ważności wyborów –
Szkolną Komisję Wyborczą oraz Opiekuna, o ile nie jest on wnioskodawcą.
§ 33
1. Stronami postępowania przed Trybunałem są:
1) wnioskodawca lub wnioskodawcy,
2) organ, którego dotyczy przedmiot wniosku, natomiast w przypadku protestu
przeciwko ważności wyborów – Szkolna Komisja Wyborcza,
3) uczeń, którego dotyczy przedmiot wniosku.
§ 34
1. Przewodniczący składu orzekającego wyznacza termin posiedzenia Trybunału - w
przypadku protestu przeciwko ważności wyborów nie później niż w ciągu 7 dni od dnia
przekazania protestu przez Szkolną Komisję Wyborczą.
2. Przewodniczący składu zawiadamia o terminie posiedzenia strony oraz Opiekuna.
§ 35
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1. Trybunał wydaje orzeczenie po odbyciu niejawnej narady i głosowaniu. Poza składem
orzekającym w naradzie może wziąć udział wyłącznie Opiekun – z głosem doradczym.
2. Orzeczenie ogłasza się stronom obecnym podczas posiedzenia.
§ 36
1. Trybunał wydaje orzeczenie, w którym:
1) w sprawie sporu kompetencyjnego pomiędzy organami Samorządu – ustala
właściwość organów,
2) w sprawie wniosku o odwołanie Przewodniczącego:
a) stwierdza zaistnienie przesłanek do odwołania,
b) stwierdza brak przesłanek do odwołania,
c) stwierdza naruszenie prawa przez Przewodniczącego bez orzekania o
przesłankach do odwołania.
3) W sprawie protestu przeciwko ważności wyborów:
a) oddala sprzeciw, jeżeli naruszenie prawa wyborczego nie miało miejsca lub
naruszenie prawa wyborczego nie miało wpływu na wynik wyborów.
b) stwierdza nieważność wyborów.
4) W sprawie sporu pomiędzy członkami Samorządu – przyznaje rację w sporze.
2. Trybunał wydaje orzeczenie o ukaraniu ucznia karą określoną w Statucie lub odrzuca
wniosek, jeśli jest bezzasadny.
Rozdział VII
Samorząd uczniowski klasy
§ 37
1. Wszyscy uczniowie klasy tworzą samorząd klasy.
2. Samorząd klasy jest jednostką pomocniczą Samorządu.
§ 38
1. Do zadań samorządów klas należy wybór Przewodniczącego.
2. Samorząd klasy może podejmować uchwały zawierające stanowiska lub opinie we wszystkich
sprawach należących do zadań Samorządu i kierować je do właściwych organów Samorządu.
3. Samorządowi klasy, na jego wniosek lub za jego zgodą, może zostać powierzone przez
właściwy organ Samorządu organizowanie i prowadzenie ogólnoszkolnych imprez i innych
przedsięwzięć o podobnym charakterze, jednak bez naruszenia regulaminowych uprawnień i
obowiązków organów przekazujących.
§ 39
1. Każda klasa w okresie nie przekraczającym 10 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego
wybiera samorząd w składzie:
1) gospodarz klasy,
2) zastępca,
3) skarbnik.
2. Głosowanie w sprawie wyboru członków samorządu klasowego jest głosowaniem
jawnym, chyba że klasa postanowi inaczej.
§ 40
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3. Klasa może odwołać samorząd lub jego poszczególnych członków przed upływem
kadencji i wybrać nowy.
Rozdział VIII
Zasady ordynacji wyborczej
§ 41
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zarząd SU oraz Rzecznika Praw Ucznia wybiera się w głosowaniu powszechnym,
równym, bezpośrednim i tajnym.
Wybory Zarządu SU i Rzecznika Praw Ucznia odbywają się w ostatnim tygodniu
września.
Kadencja członków Zarządu SU i Rzecznika Praw Ucznia trwa maksymalnie dwa lata.
Wybory Rzecznika Praw Ucznia odbywają się co dwa lata.
Wybory Zarządu SU odbywają się co roku lub - jeśli tak zdecyduje Zgromadzenie
samorządów klasowych - co dwa lata.
Powszechność głosowania oznacza możliwość głosowania przez każdego członka
Samorządu.
§ 42

1. Wybory Zarządu przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza powoływana i odwoływana
przez Opiekuna SU.
§ 43
1. Termin wyborów Zarządu ustala Opiekun SU w drugim tygodniu września,
powiadamiając o tym - w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole - przewodniczących
samorządów klasowych, natomiast termin wyborów Rzecznika Praw Ucznia – Dyrektor
ZS nr 1.
2. Informacja dotycząca wyborów Zarządu SU powinna określać:
a) termin zgłaszania kandydatów,
b) termin, w którym Szkolna Komisja Wyborcza przeprowadzi głosowanie (dzień
wyborów),
c) skład Szkolnej Komisji Wyborczej.
3. Wybory odbywają się w ostatnim tygodniu września po uprzedniej prezentacji
programów wyborczych przez kandydatów.
4. Przewodniczącym SU zostaje kandydat, który uzyska największą liczbę głosów, zastępcą
i sekretarzem kandydaci, którzy w głosowaniu zajmą drugie i trzecie miejsce pod
względem liczby głosów.
§ 44
1. Do zadań Szkolnej Komisji Wyborczej należy:
1) opracowanie harmonogramu czynności wyborczych,
2) sporządzenie kart do głosowania,
3) sporządzenie i przekazanie protokołów zawierających wyniki wyborów.

9

10

Rozdział IX
Uchwalanie Regulaminu i zmiany w Regulaminie
§ 45
Zmiany w Regulaminie musi zaakceptować:
a) Samorząd Uczniowski większością głosów,
b) Dyrektor Szkoły.
§ 46
Nowelizacja Regulaminu wchodzi w życie z dniem akceptacji.
§ 47
Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.
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