Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Rolniczych
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
w Środzie Wielkopolskiej
§1
Założenia ogólne
1. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Środzie
Wlkp. działa w oparciu o art.55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (z
późniejszymi poprawkami).
2. Samorząd Uczniowski zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów Zespołu Szkół Rolniczych
w Środzie Wlkp.
3. Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców oraz
administracji oświatowej.
4. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
5. Samorząd Uczniowski jest organizacją demokratyczną.
6. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. jest organizacją
niezależną
od administracji oświatowej i jakichkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.
§2
Organy władzy Samorządu Uczniowskiego
1. Samorząd Klasowy.
W Zespole Szkół Rolniczych funkcjonują Samorządy Klasowe.
Na początku każdego roku szkolnego uczniowie danej klasy typują kandydatów na poszczególne
stanowiska Samorządu Klasowego. Najpóźniej w drugim tygodniu września odbywają się w każdej
klasie osobno wybory funkcyjnych Samorządu Klasowego. Wybrani zostają większością głosów przy
stwierdzeniu obecności co najmniej ⅔ osób uprawnionych do głosowania w wyborach tajnych,
równych i bezpośrednich. Kadencja Samorządu Klasowego trwa jeden rok.
Funkcyjni Samorządu Klasowego to przede wszystkim:


Przewodniczący:
jest przedstawicielem swojej klasy w Radzie Samorządu Uczniowskiego;
reprezentuje klasę oraz każdego ucznia indywidualnie wobec nauczycieli, wychowawcy oraz
dyrekcji szkoły.


Skarbnik:
współpracuje z przewodniczącym w sprawach finansowych,
zajmuje się funduszami klasowymi;
prowadzi dokumentację klasową i gromadzi rachunki.
W zależności od potrzeb danej klasy mogą zostać powołani następujący funkcyjni:


-

Wiceprzewodniczący:
jest prawą ręką przewodniczącego;
w czasie nieobecności przewodniczącego pełni jego obowiązki;
pomaga przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków;
w każdej chwili jest gotowy na przejęcie obowiązków przewodniczącego.



Sekretarz:
sprawuje kontrolę nad dokumentacją klasy;
prowadzi korespondencję klasową;
przed zebraniem gromadzi wszystkie wnioski uczniów danej klasy, jakie mają być rozpatrzone
przez Radę Samorządu Uczniowskiego.
2. Rada Samorządu Uczniowskiego.
W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą wszyscy Przewodniczący Samorządów
Klasowych oraz Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
Rada powoływana jest w trzecim tygodniu września na jeden rok.
Spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się w miarę potrzeb ale nie rzadziej niż dwa
razy do roku. Jej obradami kieruje Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Rada Samorządu
Uczniowskiego podejmuje decyzje większością głosów przy stwierdzeniu obecności co najmniej
⅔ uczniów uprawnionych do głosowania (quorum).
Do uprawnień Rady należy:


uchwalanie budżetu Samorządu Uczniowskiego;
 przyjmowanie semestralnych sprawozdań Zarządu Samorządu Uczniowskiego;
 powoływanie komisji stałych: Komisji Wyborczej, Komisji Finansowej i Komisji
Regulaminowej;
 powoływanie komisji nadzwyczajnych;
 uchwalanie absolutorium dla ustępującego Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
Kompetencje członków Rady Samorządu Uczniowskiego to:
zbieranie pomysłów uczniów swoich klas dotyczących pracy Samorządu Uczniowskiego i
przedstawianie ich na zebraniach Rady;
przedstawianie swoim klasom sprawozdań z wyników pracy Samorządu Uczniowskiego;
praca w komisjach Rady Samorządu Uczniowskiego.
3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest władzą wykonawczą.
Wybory Zarządu przeprowadzane są nie rzadziej niż raz na trzy lata na warunkach demokratycznych.
W miarę potrzeb przeprowadzane są wybory uzupełniające.
Wybory Zarządu odbywają się najpóźniej w ostatnim tygodniu listopada.
Trzy tygodnie przed ustalonym terminem wyborów Komisja Wyborcza informuje uczniów o zasadach
przeprowadzenia wyborów - sporządza regulamin wyborów Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
W ciągu tygodnia od w/w terminu uczniowie szkoły mogą zgłaszać swoje kandydatury
na Przewodniczącego oraz Członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
Do Zarządu nie mogą kandydować uczniowie, którzy:
kończą naukę w Zespole Szkół Rolniczych;
w trakcie nauki w Zespole Szkół Rolniczych otrzymali naganę wychowawcy klasy lub
dyrektora szkoły;
naruszyli Statut Szkoły lub inne obowiązujące przepisy prawne.
Kandydaci mają dwa tygodnie na przedstawienie społeczności uczniowskiej swojego programu
i przeprowadzenie kampanii wyborczej.
Zarząd Samorządu Uczniowskiego Składa się z 10 osób: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego,
Sekretarza / Skarbnika i 7 Członków Zarządu.

Spotkania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb ale nie rzadziej niż dwa razy w roku. Pracami
Zarządu kieruje Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Zarząd podejmuje decyzje większością
głosów przy stwierdzeniu obecności co najmniej ⅔ uczniów wchodzących w skład Zarządu (quorum).
Uprawnienia Zarządu Samorządu Uczniowskiego sprowadzają się do:


kierowania bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego;
 kierowania gospodarką Samorządu Uczniowskiego;
 reprezentowania Samorządu Uczniowskiego poza szkołą;
 podejmowania czynności prawnych w imieniu Samorządu Uczniowskiego;
 przedstawiania Radzie Samorządu Uczniowskiego semestralnych sprawozdań z działalności
Zarządu Samorządu Uczniowskiego;
 powoływanie sekcji doraźnych.
Każdy członek Zarządu Samorządu Uczniowskiego odpowiada za ściśle określone zadania:


Przewodniczący:
planuje i prowadzi zebrania Zarządu i Rady (lub wyznacza prowadzących);
rozdziela zadania pomiędzy członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego;
angażuje jak największą grupę uczniów do pracy na rzecz Samorządu;
współpracuje z dyrektorem szkoły i opiekunem Samorządu Uczniowskiego;
pełni funkcję łącznika między uczniami a administracją szkoły, nauczycielami i społecznością
lokalna;
odpowiada za wychowanie następców – przyszłych przywódców Samorządu Uczniowskiego w
szkole.


-

Wiceprzewodniczący:
jest prawą ręką przewodniczącego;
w czasie nieobecności przewodniczącego pełni jego obowiązki;
stoi na czele ważnych komisji;
pomaga przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków;
w każdej chwili jest gotowy na przejęcie obowiązków przewodniczącego.



Sekretarz:
wraz z przewodniczącym opracowuje porządek zebrań Samorządu;
przed zebraniem gromadzi wszystkie wnioski, jakie mają być rozpatrzone przez Zarząd
Samorządu Uczniowskiego;
protokołuje zebrania, rozsyła protokoły osobom zainteresowanym;
sprawuje kontrolę nad dokumentacją Samorządu Uczniowskiego;
prowadzi korespondencję;
zbiera pisemne wnioski uczniów, napływające do Samorządu Uczniowskiego.


Skarbnik:
współpracuje z przewodniczącym i opiekunem Samorządu w sprawach budżetu i finansów
Samorządu Uczniowskiego;
na każdym posiedzeniu Zarządu i Rady Samorządu Uczniowskiego informuje o stanie kasy,
ostatnich wpłatach i wydatkach;
podpisuje wszystkie dokumenty finansowe Samorządu;

-

zajmuje się funduszami, prowadzi dokumentację finansową i gromadzi rachunki;
przewodniczy pracom komisji finansowej.


-

Członkowie Zarządu:
kierują pracami poszczególnych sekcji;
odpowiadają indywidualnie za główne kierunki pracy Samorządu Uczniowskiego.

4. Komisja Rewizyjna.
Komisja rewizyjna w imieniu wszystkich uczniów nadzoruje pracę Zarządu. Jest władzą równorzędną
Zarządowi i w żaden sposób mu nie podlega. Wybierana jest przez Radę Samorządu Uczniowskiego
i odpowiada wyłącznie przed nią.
W jej skład wchodzi pięciu uczniów powoływanych na roczną kadencję. Jej członkowie nie mogą
wchodzić w skład Rady czy Zarządu.
Komisja Rewizyjna posiada nieograniczone uprawnienia do kontrolowania wszystkich form
działalności Samorządu. Jej przedstawiciel może uczestniczyć w posiedzeniach władz.
Organy Samorządu są zobowiązane udostępnić jej wszelkie dokumenty i informacje o pracy
Samorządu, niezbędne dla przeprowadzenia kontroli. Zarząd i inne władze nie mają prawa utrudniać
pracy Komisji Rewizyjnej.
Uprawnienia Komisji Rewizyjnej sprowadzają się do:





kontrolowania działalności Zarządu i jego decyzji z punktu widzenia ich zgodności z
obowiązującym prawem, a w szczególności ze Statutem Szkoły, Regulaminem Samorządu
Uczniowskiego i innymi regulaminami wewnętrznymi;
kontrolowania działalności merytorycznej i finansowej Samorządu Uczniowskiego;
przedstawiania Radzie Samorządu Uczniowskiego wniosku w sprawie absolutorium dla
ustępującego Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

5. Komisje.
Komisje powoływane są przez Radę Samorządu Uczniowskiego spośród jej członków. Komisje
powołują przewodniczącego odpowiedzialnego przed Radą za jej pracę.
W Zespole Szkół Rolniczych funkcjonują komisje stałe:


Komisja Wyborcza:
powoływana jest na pierwszym posiedzeniu Rady Samorządu Uczniowskiego, które musi odbyć
się najpóźniej w ostatnim tygodniu września;
składa się z trzech przedstawicieli Rady oraz Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego,
Sekretarza i Skarbnika Zarządu;
powoływana jest nie rzadziej niż raz na trzy lata;
odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie wyborów w Samorządzie na szczeblu szkolnym;
składa informacje o działalności komisji na zebraniach Rady Samorządu Uczniowskiego;
współpracuje z Zarządem Samorządu Uczniowskiego;
spotkania komisji odbywają się w miarę potrzeb.


Komisja Finansowa:
powoływana jest na pierwszym posiedzeniu Rady Samorządu Uczniowskiego, które musi odbyć
się najpóźniej w ostatnim tygodniu września;
składa się z trzech przedstawicieli Rady oraz Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego,
Sekretarza i Skarbnika Zarządu;

-

powoływana jest nie rzadziej niż raz na trzy lata;
składa informacje o działalności komisji na zebraniach Rady;
współpracuje z Zarządem;
spotkania komisji odbywają się w miarę potrzeb.


Komisja Regulaminowa:
powoływana jest na pierwszym posiedzeniu Rady Samorządu Uczniowskiego, które musi odbyć
się najpóźniej w ostatnim tygodniu września;
składa się z trzech przedstawicieli Rady oraz Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego,
Sekretarza i Skarbnika Zarządu;
powoływana jest nie rzadziej niż raz na trzy lata;
zbiera wnioski dotyczące ewentualnych zmian w regulaminie Samorządu;
opracowuje oraz wnioskuje do Rady o uchwalenie niezbędnych poprawek;
kontroluje zgodność treści regulaminu ze Statutem Szkoły, ustawą o systemie oświaty oraz
innymi obowiązującymi przepisami prawnymi.
Rada Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Rolniczych powołuje lub wybiera w miarę potrzeb
komisje nadzwyczajne w celu wykonania konkretnych, jednorazowych zadań. Przy powoływaniu
Komisji organ powołujący musi precyzyjnie określić jej nazwę, zakres działalności,
przewodniczącego odpowiedzialnego przed Radą za wykonanie zadania i skład osobowy.
Z chwilą wykonania zadania komisja zostaje rozwiązana.
6. Sekcje.
Zarząd powołuje sekcje doraźne, w skład których może wejść każdy uczeń szkoły.
Sekcje doraźne powoływane są lub wybierane w miarę potrzeb do wykonania konkretnych,
jednorazowych zadań. Przy powoływaniu sekcji organ powołujący musi precyzyjnie określić jej
nazwę, zakres działalności, przewodniczącego odpowiedzialnego za wykonanie zadania, skład
osobowy.
Z chwilą wykonania zadania sekcja zostaje rozwiązana.
§3
Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

-

1. Kierowanie wniosków, propozycji zmian i poprawek w dokumentacji szkoły, w części
dotyczącej uczniów Zespołu Szkół Rolniczych.
2. Podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu
Uczniowskiego, zgodnych ze Statutem Zespołu Szkół Rolniczych.
3. Prowadzenie własnej działalności budżetowej, w tym możliwość uchwalania składek
pieniężnych.
4. Przeprowadzanie wyborów do Rady i Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
5. Organizowanie (zwoływanie) zebrań informacyjnych w zależności od potrzeb.
6. Negocjowanie i przyjmowanie stanowiska większości (co najmniej ⅔ głosów wszystkich
uczniów) w sprawach spornych, konfliktach o dużym znaczeniu zarówno dla funkcjonowania
szkoły, jak i sytuacji uczniów.
7. Reprezentowanie stanowiska większości uczniów oraz ich interesów przed Dyrekcją i Gronem
Pedagogicznym Zespołu Szkół Rolniczych.
8. Kierowanie bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego ustaloną na każdy bieżący rok szkolny
tzw. planem pracy Samorządu Uczniowskiego, który uwzględnia:
treści wychowawczo – inicjatorskie;

kultywowanie szacunku, tradycji i patriotyzmu;
naukę odpowiedzialności i poszanowania czasu własnego i innych;
korelację z planem profilaktyczno – wychowawczym.
9. Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
10. Nagradzanie wyróżniających się uczniów zarówno w zakresie podstawowych obowiązków
uczniowskich, jak i w pracy społecznej dodatkowej.
§4
Obowiązki Zarządu i Rady Samorządu Uczniowskiego
1. Aktywny i twórczy udział w pracach Samorządu Uczniowskiego.
2. Prawidłowy stosunek do obowiązku szkolnego i właściwe zachowanie na co dzień.
3. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów i grup uczniów, a także, na życzenie ucznia,
klasy lub grupy uczniów, reprezentowania ich stanowiska, życzeń i wniosków przed Dyrekcją
oraz Gronem Pedagogicznym Zespołu Szkół Rolniczych.
4. Promowanie i zachęcanie do pracy na rzecz społeczności uczniowskiej.
5. Prowadzenie na bieżąco kroniki Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Rolniczych.
6. Używanie pieczątki nagłówkowej Zespołu Szkół Rolniczych oraz imiennej Opiekuna
Samorządu Uczniowskiego.
§5
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
1. Zgodnie z art.55 pkt 5.1 ustawy o systemie oświaty, Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół
Rolniczych w Środzie Wlkp. koordynowany jest przez nauczyciela pełniącego funkcję
Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
2. Pełni funkcję pośrednika między Samorządem Uczniowskim a nauczycielami, rodzicami oraz
społecznością lokalną.
3. Pełni funkcję doradcy Samorządu Uczniowskiego.
4. Służy swoją pomocą i doświadczeniem w codziennej pracy Samorządu Uczniowskiego.
5. Ma prawo uczestnictwa we wszystkich formach pracy Samorządu Uczniowskiego.
6. Wybierany jest przez Radę Samorządu Uczniowskiego spośród nauczycieli, którzy wyrażą
na to zgodę, większością głosów przy stwierdzeniu obecności co najmniej ⅔ osób
uprawnionych do głosowania.
7. Wybierany jest w wyborach tajnych, równych i bezpośrednich w zależności od potrzeb.
§6
Uchwalanie i zmiana regulaminu Samorządu Uczniowskiego

-

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwala Rada Samorządu Uczniowskiego większością
głosów przy stwierdzeniu obecności co najmniej ⅔ osób uprawnionych do głosowania.
2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego przedstawiany jest i omawiany:
we wszystkich klasach przed wyborami do Samorządu Klasowego;
w czasie pierwszego po wyborach posiedzenia Rady Samorządu Uczniowskiego.

-

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego analizowany jest w pierwszym semestrze roku
szkolnego przez Komisję Regulaminową.
2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego może zostać poprawiony w zależności od potrzeb
wynikających:
ze zmian w ustawie o systemie oświaty;

-

ze zmian w Statucie Szkoły;
z wprowadzenia nowych przepisów prawnych;
z reorganizacji szkoły;
z nowych potrzeb i oczekiwań uczniów.
1. Wnioski dotyczące poprawek do regulaminu Samorządu Uczniowskiego mogą być zgłaszane
przez Radę Samorządu Uczniowskiego, Zarząd i Komisję Regulaminową.
2. O treści zgłoszonych poprawek wszyscy członkowie Rady muszą zostać poinformowani na
piśmie co najmniej 10 dni przed planowanym posiedzeniem.
3. Treść zgłaszanych poprawek musi być wywieszona w gablocie Samorządu Uczniowskiego.
4. Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Rolniczych.

