REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art.55, ust.1

„Regulamin Samorządu Uczniowskiego” stanowi prawne źródło informacji dotyczących
samorządności uczniów organizowania przez nich wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego
przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Samorząd Uczniowski Szkoły tworzą:
• Rada Samorządu Uczniowskiego (RSU)
• Wszyscy członkowie Klasowych Samorządów Uczniowskich .
2. Rada Samorzadu uczniowskiego wybierana jest co dwa lata w demokratycznych i tajnych
wyborach ogólnoszkolnych, poprzedzonych kampanią wyborczą prowadzoną przez kandytatów na
terenie szkoły.
3. W skład RSU wchodzą:
• Przewodniczący
• Zastępca
• Sekretarz
• Piecioro członków
4. RSU jest jedynym reprezentantem ogółu członków
5. Opiekunem Samorządu Szkolnego jest wybrany przez uczniów nauczyciel, a opiekunem
Samorządu Klasowego jest wychowawca klasy.
6. Opiekun Samorzadu Uczniowskiego i wychowawcy klas mają obowiazek:
• Udzielać pomocy organizacyjnej i merytorycznej samorzadowi
• Służyć doświadczeniem i radą szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji
• Wysłuchać wniosków i postulatów samorządu oraz przekazać je adresatom.
7. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie
Rodziców opinie i wnioski zwiazane ze sprawami szkoły, a w szczególności te, które dotyczą
realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
• Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego trescią, celem i stawianymi
wymaganiami
• Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postepów w nauce i zachowania
• Prawo do organizacji życia szkolnego, umozliwiajace zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań.
• Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej
• Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, charytatywnej
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i mozliwościami organizacyjnymi, ale w
porozumieniu z Dyrekcją Szkoły
• Prawo do wyboru nauczyciela pełniacego rolę opiekuna Samorzadu Uczniowskiego.

8. Władze szkoły mają obowiazek spotykania się z Samorządem Uczniowskim okresowo lub na
wniosek RSU, aby wysłuchać wniosków i postulatów dotyczących życia społeczności uczniowskiej
oraz udzielić odpowiedzi na nie.
9. Samorządy poszczegulnych klas pełnią dyżury w przydzielonych im w drodze losowania
terminach. Uczestniczą w ten sposób w ogólnoszkolnej rywalizacji klas. W czasie trwania dyżuru
Samorządy Klasowe wraz ze swoimi zespołami klasowymi pełnią rolę gospodarza szkoły i są
organizatorami jej życia. Klasa dyżurująca ma obowiazek wykonać zadania przydzielone jej przez
RSU, może również podejmowac własne przedsięwziecia. Wszelkie działania i inicjatywy mogą
być wykonywane również poza terminem dyżurowania, jednak po uprzednim porozumieniu z klasą
aktualnie dyżurującą.
10. RSU wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego ocenia dyżury klas zgodnie z systemem
punktacji przyjetym przez SU. W ocenie mają prawo uczestniczyć członkowie samorządu klasy
dyżurujacej oraz jej wychowawca.

II WYBORY DO RADY SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO
1. Zasady wyboru nowych członków do RSU określa odrębny regulamin.
2. W przypadku nagłej rezygnacji członka RSU lub innych czynników losowych do RSU
powoływany jest w głosowaniu jawnym jeden z przewodniczących samorządu klasowego podczas
zebrania tych samorządów.
3. Wyboru Przewodniczacego Szkoły dokonują członkowie RSU w głosowaniu jawnym.
4. Przewodniczacym SU zostaje uczeń, który:
•
•
•

jest członkiem RSU co najmniej od roku,
zdobył największą liczbę głosów,
w przypadku takiej samej liczby głosów u dwóch kandydatów przeprowadza się dodatkowe
głosowanie.

5. Zastępcą, sekretarzem i dwoma członkami RSU zostają uczniowie, którzy po przewodniczącym
SU zdobyli odpowiednio najwiekszą liczbę głosów.

III RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. RSU reprezentuje społeczność uczniowską na forum szkoły, Dyrekcji, Rady
Pedagogicznej i Rady Rodziców.

2. RSU ma obowiązek nadzorowania pracy przewodniczących wszystkich klas.
3. RSU zwołuje co najmniej 2 razy w półroczu zebrania przewodniczących klas celem
przedstawienia dokonań oraz planów i zamierzeń na najbliższe miesiące.
4. RSU ma obowiązek dokonać oceny dyżurowania poszczególnych klas.
5. Każdy członek RSU może zostać odwołany ze swojego stanowiska na podstawie
orzeczenia Dyrekcji lub Rady Pedagogicznej.
6. Przewodniczacy SU, zastępca, sekretarz i członkowie – nie mogą mieć problemów z nauką
i muszą mieć co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
7. Przewodniczacy SU lub zastępca mają obowiązek brać udział we wszystkich
uroczystościach szkolnych, reprezentując całą młodzież.
8. Uczniowie wchodzący w skład Rady Samorządu Uczniowskiego oraz Samorządów
Klasowych powinni być wzorem osobowym dla innych uczniów, muszą mieć co najmniej
ocenę dobrą z zachowania.

IV KOMPETENCJI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Samorząd Uczniowski posiada kompetencje stanowiące i opiniodawcze.
2. Do kompetencji stanowiących Samorządu Uczniowskiego należy:
1) Uchwalanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
2) Przedstawienie sporządzonych przez Samorząd Uczniowski wniosków o przyznanie
uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów.
3. Do kompetencji opiniodawczych Samorządu Uczniowskiego należy:
1) Opiniowanie wniosku Dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej o skreślenie ucznia z listy
uczniów.
2) Opinia w sprawie wyznaczenia na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału
lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie
rozszerzonym.
3) Opiniowanie programu wychowawczego szkoły.

V DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Regulamin SU
2. Roczny plan pracy SU

3. Sprawozdanie z rocznej pracy SU
4. Zeszyt protokołów oraz formularzy ocen dyżurowania klas
VI ZASADY DYŻUROWANIA KLAS
1. Dyżurowanie szkołą jest to termin przydzielony klasie, w czasie którego staje się ona
gospodarzem szkoły.
2. Do dyżurowania przystępują wszystkie klasy szkoły z wyłączeniem klas maturalnych.
3. Terminy dyżurowania klas zostają przydzielone na początku każdego roku szkolnego
na drodze losowania.
4. Klasy pierwsze pełnią swój dyżur wyłącznie w drugim semestrze.
5. Klasa dyżurująca jest zobowiązana wykonać zadania przydzielone w grafiku.
6. Oprócz zadań przydzielonych, każda klasa podczas trwania swojego dyżuru może
podejmować inicjatywy własne, np. konkursy, wystawy, akcje charytatywne, itp.
7. Każde przedsięwzięcie będzie premiowane dodatkowymi punktami.
8. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych zadań na terenie szkoły
- zostaną one przydzielone klasie aktualnie dyżurującej.
9. Wszystkie działania klasa dyżurująca wykonuje wyłącznie w porozumieniu ze swoim
wychowawcą.
10. Rada Samorządu Uczniowskiego zastrzega sobie prawo głosu w sprawie organizacji
imprez szkolnych.
11. Wszystkie przedsięwzięcia klas mogą zostać podjęte na terenie szkoły po uprzednim
przyjęciu
warunków
RSU.

VII SYSTEM PUNKTACJI DZIAŁALNOŚCI KLAS
PRZEDMIOT OCENY

PUNKTACJA

Gospodarowanie Szkołą

1. Informacja o gospodarowaniu:
- 1 plakat – 2 pkt
- 2 plakaty – 4 pkt
-3 i więcej – 6 pkt
2. Sztandar:
- w dzień wolny od zajęć – 6 pkt
- w dzień zajęć – 3 pkt
3. Zebranie z rodzicami – 5 pkt
4. Wkład finansowy – za każde 10 zł 1 pkt
5. Przygotowywanie sal do egzaminów:
- w czasie lekcji – 5 pkt
- po lekcjach – 10 pkt
6. Wykonanie zdjęć – 3 pkt
7. Organizacja konkursu – 5 pkt
8. Organizacja wystawy – 5 pkt
9. Organizacja dużej imprezy – 10 pkt
10. Organizacja mniejszej imprezy – 5 pkt
11.

Wykonanie
i
dla emerytów – 10 pkt

wysłanie

Wysłanie zakupionych kartek – 5 pkt
12. Program artystyczny – 15 pkt
13. Gazetki tematyczne – 5 pkt
14. Biblioteka – 10 pkt
Gazetka

Wartość merytoryczna – 10 pkt
Walory estetyczne – 5 pkt

Frekwencja klasy

100 p. - 98% - 100%
90 p. - 97% – 96%
80 p. - 95% – 94%
70 p. - 93% – 92%
60 p. - 91% -90%
50 p. - 89% – 88%
40 p. - 87% – 86%

kartek

30 p. - 85% – 84%
20 p. - 83% – 82%
10 p. - 81% – 80%
Średnia ocen

100 p. - powyżej 4,0
90 p. - 4,0 – 3,9
80 p. - 3,8
70 p. - 3,7
60 p. - 3,6
50 p. - 3,5
40 p. - 3,4
30 p. - 3,3
20 p. - 3,2
10 p. - 3,1

Świadectwo z wyróżnieniem

10 pkt za każdego ucznia w klasie

Wykonywanie stałych zadań na rzecz szkoły:
- prowadzenie Kroniki,
- obsługa nagłośnienia,
- inne.

0 - 15 pkt

Akcje ogólnoszkolne – wystawy, konkursy, Udział – 5 pkt
zawody sportowe i inne.
I miejsce -15 pkt
II miejsce – 10 pkt
III miejsce – 5 pkt
Wyróżnienie – 3 pkt
Akcje charytatywne

Góra grosza - Udział – 5 pkt
I miejsce -15 pkt
II miejsce – 10 pkt
III miejsce – 5 pkt
Paczki mikołajkowe – 5 pkt za każdą paczkę
Nakrętki – maksymalnie 50 pkt

Reprezentacja szkoły na zewnątrz:
0 – 10 pkt
- olimpiady, konkursy, zawody sportowe,
Dodatkowo 10 pkt za zajęcie I, II, III miejsca
- targi,
- promocja szkoły – w gimnazjach, szkołach
podstawowych oraz w ramach Dni Otwartych,
- Piknik Ogrodniczy,
- inne.
Działania dodatkowe:
- dbałość o teren wokół szkoły,
-dbałość o estetykę sal lekcyjnych,
- honorowe krwiodawstwo,
- współpraca z domami dziecka,
- pomoc ludziom starszym,
- praca w organizacjach społecznych,
- wolontariat,
- inne.

0 – 10 pkt

Ustalenia dodatkowe dotyczące systemu punktacji:
•
•
•

RSU ma prawo przyznawania punktów dodatkowych (0-10) za szczególne zaangażowanie
klasy lub innowacyjny charakter przedsięwzięć.
Dyrektor Szkoły ma pulę 50 punktów, które może przyznać klasie lub klasom za szczególne
osiągnięcia w minionym roku szkolnym.
RSU może ukarać Samorząd Klasy punktami karnymi (0-10) za rażące uchybienia.

REGULAMIN OPINIOWANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZSEO
Samorząd Uczniowski jest formą współdziału uczniów szkoły w podejmowaniu decyzji
dotyczących spraw wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych szkoły .
Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów przed statutowymi organami szkoły,
przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich
sprawach szkoły, a w szczególności w zakresie realizacji podstawowych praw uczniów:
1) Samorząd Uczniowski opiniuje program profilaktyki i program wychowawczy szkoły.
2) Samorząd Uczniowski może sformułować opinię o nauczycielu , którego praca poddawana jest
ocenie dyrektora szkoły. Może to nastąpić tylko wówczas, kiedy z wnioskiem o taką opinie wystąpi
dyrektor szkoły .
3) Samorząd Uczniowski ma prawo do wyrażenia opinii dotyczącej ucznia przewidzianego do
skreślenia z listy uczniów szkoły, gdy skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej.
4) Samorząd Uczniowski sporządza wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów
uczniom, spełniającym określone warunki.
5) Samorząd Uczniowski wraz z Radą Rodziców lub Radą Pedagogiczną może wnioskować do
dyrektora szkoły o utworzenie Rady Szkoły.
W celu stworzenia opinii Samorządu Uczniowskiego ,zostają podjęte następujące kroki:
1. Samorząd Uczniowski (8 członków) podejmuje działania zmierzające do rozeznania opinii
uczniów uczących się w szkole:
a) Samorząd Uczniowski przeprowadza ankiety wśród uczniów ZSEO na temat tego, którego
dotyczy opinia.
b) Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego dokonują analizy ankiet, a następnie wyciągają z
nich wnioski.
c) Prezydium Samorządu Uczniowskiego przeprowadza rozmowy z przedstawicielami Samorządów
Klasowych.
2. Samorząd Uczniowski na podstawie ankiet oraz rozmów z uczniami formułuje opinię.

3. Uczniowie sporządzający opinię potwierdzają ją swoim podpisem. Minimum 3-4 członków
Samorządu Uczniowskiego .
4. Opinia zostaje wydana w przeciągu 2 tygodni od wniosku Dyrekcji ZSEO o wydanie pisemnej
opinii.
5. Opinia Samorządu Uczniowskiego ( nawet negatywna ), nie rozstrzyga o wyniku postępowania.
6. Każda opinia jest potwierdzona podpisem opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

