REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6
W SZCZECINIE

Szczecin, październik 1997 r. z późn. zm.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§1. W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Szczecinie, zwanym dalej szkołą działa
Samorząd Uczniowski.
§2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
§3. Organa Samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

II. ORGANA SAMORZĄDU UCZNIOWSICIEGO.
§4. Najwyższą władzą samorządu uczniowskiego są:
1. referendum uczniowskie,
2. rada samorządu uczniowskiego.
§5. Organami wykonawczymi samorządu uczniowskiego są:
1. w poszczególnych klasach - wybrane w demokratycznych wyborach rady klasowe,
2. na forum szkoły - zarząd samorządu uczniowskiego.
§6 1. Referendum uczniowskie jest szczególną formą wyrażania woli lub opinii przez wszystkich
uczniów szkoły.
2. Referendum uczniowskie przeprowadza się wówczas, gdy waga podejmowanych przez
samorząd uczniowski decyzji lub wydawanych opinii wymaga odwołania się do woli ogółu
uczniów.
3. Decyzję o przeprowadzeniu referendum podejmuje rada samorządu w porozumieniu z
dyrektorem szkoły.
4. Zasady przeprowadzenia referendum i jego zakres merytoryczny ustala rada samorządu
uczniowskiego.
5. Wyniki referendum są dla rady samorządu uczniowskiego wiążące.
6. Z przebiegu i wyników referendum sporządza się protokół.
7. Wyniki referendum ogłasza społeczności szkolnej przewodniczący rady samorządu
uczniowskiego w ciągu 7 dni od przeprowadzenia referendum.
§7. 1. Rada samorządu uczniowskiego jest stałym organem uchwałodawczym samorządu
uczniowskiego.
2. Kadencja rady samorządu uczniowskiego trwa jeden rok szkolny.
3. W skład rady samorządu uczniowskiego wchodzą członkowie stali rady, którzy są wybrani w
wyborach powszechnych (referendum).
4. Liczba wybranych członków stałych rady powinna być nieparzysta i nie mniejsza niż 5.
5. Przewodniczący rad klasowych mogą być również członkami rady samorządu uczniowskiego,
jeżeli zostaną wybrani w wyborach powszechnych.

III. WYBORY
§8. 1. Wybory członków stałych rady zarządza ustępująca rada samorządu uczniowskiego.
2. Każdy uczeń szkoły ma prawo kandydować do rady samorządu uczniowskiego. Wyjątkiem są
uczniowie zawieszeni w prawie reprezentowania szkoły na zewnątrz (statut szkoły §33.8.3).
3. Nikt nie może być w jakikolwiek sposób zmuszany do kandydowania w wyborach. Swoje
kandydatury powinni zgłaszać ci uczniowie, którzy z własnej woli chcą działać w
samorządzie uczniowskim.
4. Uczniowie, którzy pełnią jakiekolwiek funkcje w samorządach klasowych biorą udział w
wyborach do rady samorządu uczniowskiego na tych samych zasadach co każdy inny
uczeń.

5. Wybory odbywają się corocznie w październiku. Ich termin ustala Rada Samorządu
Uczniowskiego; musi on być ogłoszony przez przewodniczącego samorządu uczniowskiego
najpóźniej na 16 dni nauki szkolnej przed planowaną datą wyborów.
6. Ogłoszenie przewodniczącego samorządu uczniowskiego o terminie wyborów powinno
zawierać następujące informacje: datę wyborów, liczbę miejsc do obsadzenia w Radzie, ustaloną
przez radę samorządu uczniowskiego datę i sposób zgłaszania kandydatur, informację o
konieczności okazania dokumentu tożsamości w dniu wyborów.
7. Ogłoszenie, o którym mowa w art. 8 ust. 6 musi być podane do publicznej wiadomości
poprzez:
a. wywieszenie w co najmniej 2 egzemplarzach w miejscach ogólnodostępnych w
szkole
b. odczytanie ogłoszenia uczniom podczas lekcji we wszystkich salach
c. w
miarę
możliwości:
odczytanie
ogłoszenia
przez
radiowęzeł,
umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły i samorządu
uczniowskiego.
Ponadto, przewodniczący samorządu uczniowskiego po upływie terminu zgłaszania
kandydatur ogłasza w miejscach ogólnodostępnych w szkole listę zgłoszonych kandydatów.
8. Czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy uczniowie szkoły. Bierne prawo wyborcze
posiadają wszyscy uczniowie szkoły poza uczniami 3 klas liceum.
9. Wyborca otrzymuje kartę do głosowania po złożeniu podpisu w spisie wyborców i po okazaniu
dokumentu ze zdjęciem poświadczającego tożsamość. Na karcie do głosowania imiona, nazwiska
i klasy kandydatów do Rady umieszczane są w kolejności alfabetycznej według ich nazwisk.
10. Kandydatury zgłaszać można za pośrednictwem opiekuna samorządu uczniowskiego,
przewodniczącego samorządu uczniowskiego, gospodarzy klas lub na adres e-mail samorządu
uczniowskiego.
11. Wybory do rady samorządu uczniowskiego przeprowadza się tego samego dnia we
wszystkich klasach, w miarę możliwości na tej samej godzinie lekcyjnej.
12. Wybory są bezpośrednie, odbywają się w głosowaniu tajnym.
13. Wyniki wyborów ogłasza społeczności szkolnej przewodniczący ustępującej rady w terminie
nie dłuższym niż 14 dni od dnia wyborów.
14. Najpóźniej 3 dnia nauki szkolnej po ogłoszeniu wyników wyborów można składać protesty
wyborcze. Protesty wyborcze rozpatruje szkolna komisja wyborcza i wydaje postanowienie.
§9. 1. Kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu podania przez przewodniczącego samorządu
uczniowskiego do informacji publicznej ogłoszenia o wyborach do samorządu uczniowskiego.
2. Każdy kandydat ma prawo do przeprowadzenia kampanii wyborczej na terenie szkoły.
3. Każdy kandydat ma obowiązek szanować prawo do przeprowadzenia kampanii wyborczej
przez innych kandydatów.
4. Działanie na szkodę innych kandydatów może spowodować skreślenie z listy wyborczej:
a) wniosek o skreślenie wnosi osoba poszkodowana,
b) skreślenia dokonuje szkolna komisja wyborcza
5. Szkolna komisja wyborcza składa się z opiekuna samorządu uczniowskiego oraz członków
rady samorządu uczniowskiego, którzy nie kandydują w danych wyborach. W przypadku braku
takich osób, przewodniczący powołuje spośród uczniów członków szkolnej komisji wyborczej,
przy czym nie mogą być to osoby kandydujące do rady samorządu uczniowskiego. Szkolna
komisja wyborcza musi liczyć co najmniej 3 członków.
6. Każdy kandydat przygotowuje program wyborczy, plakaty, ulotki wedle swojego pomysłu.
7. W czasie kampanii wyborczej ustępująca rada samorządu uczniowskiego ma obowiązek
zorganizowania debaty wszystkich kandydatów do rady samorządu uczniowskiego.
8.Kandydaci mają do dyspozycji:
a) specjalnie przygotowaną gablotę wyborczą, w której mogą umieścić swoje programy i
odpowiedzi na pytania wyborców,
b) tablice na korytarzu (parter) do rozwieszania plakatów,

c) w miarę możliwości - radiowęzeł, każdy kandydat ma max 5 minut czasu antenowego na
godzinie lekcyjnej (jeden kandydat na (początku) jednej godzinie lekcyjnej).
§10. 1. Przewodniczącego rady samorządu uczniowskiego wybiera rada samorządu spośród
stałych członków na swym pierwszym posiedzeniu.
2. Wybory przewodniczącego odbywają się w głosowaniu tajnym.
3. Przewodniczącym zostaje uczeń, który w głosowaniu uzyska największą ilość głosów.

IV. RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§11.1. Przewodniczący rady samorządu wraz z zarządem kieruje pracą samorządu.
2. Skład zarządu wybiera rada samorządu uczniowskiego spośród stałych członków na swym
pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym lub jawnym, zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków rady.
3. Kandydaci do zarządu rady muszą być członkami rady.
4. Skład zarządu rady stanowią:
a) przewodniczący rady,
b) jeden lub dwóch zastępców przewodniczącego,
W składzie zarządu musi znaleźć się co najmniej jeden uczeń gimnazjum i co najmniej jeden
uczeń liceum.
5. Zakres kompetencji poszczególnych członków samorządu ustala przewodniczący rady
odpowiednio do zadań wyznaczonych planem pracy samorządu.
6. Rada samorządu może odwołać przewodniczącego i zarząd w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów.
7. Głosowanie nad odwołaniem przewodniczącego rady lub zarządu odbywa się na wniosek:
a) co najmniej ¼ członków rady,
b) dyrektora szkoły.
§12. 1. Posiedzenia rady samorządu zwołuje przewodniczący rady co najmniej 3 razy w
semestrze.
2. Posiedzenia rady samorządu i zarządu odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
3. W szczególnych wypadkach - posiedzenia o których mowa w ust. 2 mogą także odbywać się
podczas zajęć lekcyjnych wyłącznie za zgodą dyrektora szkoły.
§13. Do kompetencji rady samorządu uczniowskiego należy:
1. wybór i odwołanie przewodniczącego samorządu i zarządu rady,
2. podejmowanie decyzji w sprawie referendum uczniowskiego,
3. zatwierdzanie przedstawionego przez zarząd planu pracy samorządu,
4. formowanie wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, a w szczególności
uczniów,
5. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących samorządu uczniowskiego,
6. uczestnictwo w pracach nad tworzeniem prawa wewnątrzszkolnego,
7. występowanie do dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej z poręczeniem dla uczniów, w
stosunku do których podjęte zostały decyzje o ukaraniu,
8. podejmowanie decyzji w sprawach wykorzystania środków finansowych samorządu szkolnego,
9. wydawanie gazety samorządu szkolnego,
10. opiniowanie pracy zarządu rady.
11. reprezentowanie wszystkich uczniów wobec innych organów szkoły i poza szkolą,
12. pełnienie roli rzecznika praw uczniów,
13. wspólnie z opiekunem samorządu ustalanie harmonogramu dyżurów klas i odpowiadanie za
jego przestrzeganie,
14. pomaganie w tworzeniu właściwych warunków dla rozwoju indywidualnej i grupowej
twórczości kulturalnej uczniów,

15. wspieranie działalności uczniowskich organizacji społecznych, kół zainteresowań i innych
form organizacyjnych społeczności uczniowskiej służących rozwojowi intelektualnemu,
kulturalnemu i rekreacji, działających zgodnie ze statutem szkoły,
16. występowanie do rady pedagogicznej w sprawie przyznania nagród lub wyróżnień uczniom
szczególnie wyróżniającym się w pracy na rzecz samorządu uczniowskiego,
17. uczestniczenie w pracach szkolnej komisji stypendialnej,
18. informowanie na bieżąco dyrektora szkoły o swej pracy, dokonaniach i zamierzeniach,
19. na zaproszenie dyrektora szkoły lub z inicjatywy własnej, po uzyskaniu zgody dyrektora
szkoły uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej w częściach dotyczących samorządu
uczniowskiego.
§14. Zarząd rady samorządu uczniowskiego kieruje pracami samorządu między zebraniami rady
jako jej organ wykonawczy, a w szczególności opracowuje i przedstawia radzie do zatwierdzenia
plan pracy samorządu na rok szkolny.
§15. Pracą samorządu kieruje przewodniczący rady samorządu uczniowskiego i ponosi
odpowiedzialność za jej prawidłową działalność.

V. OPIEKA NAD SAMORZĄDEM
§16. l. Opiekunem samorządu uczniowskiego zostaje nauczyciel wybrany przez radę samorządu
uczniowskiego na początku każdej kadencji rady. Nauczyciel ten musi wyrazić zgodę na pełnienie
swojej funkcji. Artykuł 55 ust. 5 punkt 6 ustawy o systemie oświaty stosuje się odpowiednio.
2. Opiekun samorządu pełni wobec organów samorządu funkcje doradcze, pomaga w organizacji
pracy samorządu i jest rzecznikiem samorządu uczniowskiego wobec rady pedagogicznej.
§17. Dyrektor szkoły zapewnia warunki właściwego funkcjonowania samorządu uczniowskiego,
a w szczególności:
1. udostępnia samorządowi pomieszczenie niezbędne do prowadzenia działalności statutowej – w
miarę posiadanych możliwości lokalowych,
2. udziela pomocy organizacyjnej i w miarę posiadanych środków, wsparcia materialnego dla
realizacji zadań zawartych w przyjętym przez radę samorządu planie pracy,
3. zapewnia samorządowi fachową pomoc i opiekę,
4. rozpatruje skierowane do niego wnioski organów samorządu,
5. na prośbę przewodniczącego rady samorządu informuje organa samorządu o sprawach
związanych z funkcjonowaniem szkoły, a w szczególności dotyczących uczniów, z
wyjątkiem spraw objętych tajemnicą służbową,
6. na zaproszenie przewodniczącego rady lub z własnej inicjatywy uczestniczy w zebraniach rady
samorządu uczniowskiego,
7. kontroluje zgodność podejmowanych decyzji z prawem.
§18. l. Dyrektor szkoły może zakazać wykonania każdej decyzji organów samorządu
uczniowskiego, jeżeli stwierdzi jej niezgodność z obowiązującym prawem lub interesem
(dobrem) szkoły.
2. Od decyzji dyrektora szkoły o zakazie wykonania uchwały rada samorządu lub jej zarząd może
odwołać się do rady szkoły.
3. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez radę szkoły, decyzja organu samorządu uczniowskiego
będąca przedmiotem sporu jest zawieszona.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§19. Dokument ten wszedł w życie po przyjęciu go przez samorząd uczniowski w głosowaniu
tajnym i po zatwierdzeniu przez dyrektora.
§20, Wszelkie zmiany zostały wprowadzone, i wprowadzane mogą być nadal, przez radę

samorządu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów po zatwierdzeniu przez
dyrektora szkoły.
Dnia 17 października 1997 roku odbyło się głosowanie, na którym wszyscy jednogłośnie
zatwierdzili Regulamin Samorządu Uczniowskiego IX L.O. im. Bohaterów Monte Cassino w
Szczecinie. Powyższy Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 6 w Szczecinie uwzględnia także poprawki wprowadzone dnia 11 stycznia 2011 roku przez
Radę Samorządu Uczniowskiego.

