
REGULAMIN SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO

Wstęp.

1. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. zwany
dalej Samorządem, działa w oparciu o Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia
7 września 1991 roku ( z późniejszymi zmianami ).

2. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Jest organizacją niezależną
od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii bądź ugrupowania politycznego.

3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

4. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

I. REGULAMIN WYBORÓW SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZASADY OGÓLNE

1. Wybory przewidziane są na miesiąc kwiecień w godz. 815-1400, w gabinetach
lekcyjnych.

2. Kandydatem może być każdy uczeń/uczennica klasy I lub II Zespołu Szkół
Gastronomicznych (ZSG), za wyjątkiem uczniów określonych w Regulaminie
Szkolnym.

3. Każdy kandydat powinien przygotować własny program wyborczy i przedstawić go
Szkolnej Komisji Wyborczej w celu wcześniejszego zatwierdzenia.

4. Głosujący wybierają Przewodniczącego Samorządu Szkolnego, jego Zastępcę,
Sekretarza oraz Rzecznika Praw Ucznia na okres 2 lat.

5. Każda forma agitacji przedwyborczej, nie wykraczająca poza regulamin szkolny, jest
dozwolona.

6. Głosowanie jest tajne i równe dla wszystkich uczniów ZSG.

7. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone najdalej następnego dnia na tablicy
informacyjnej.

8. Nowy samorząd szkoły zostanie powołany dożycia w ciągu 7 dni.

9. Reklamacje i zażalenia w sprawie przeprowadzonych wyborów przyjmować będzie
Szkolna Komisja Wyborcza w terminie 3 dni od daty zakończenia wyborów.

10. Na wyniki głosowania nie ma wpływu frekwencja uczestników.



SPOSÓB GŁOSOWANIA

1. Głosowanie odbędzie się wg ustalonego porządku:

A) Szkolna Komisja Wyborcza uda się osobiście do każdej klasy obecnej w danym
dniu;

B) uczniowie przebywający na praktykach głosują w dowolnie wybranej przez siebie
godzinie (przyp.: od 815 do 1400),

C) każdy głosujący otrzyma, opatrzoną pieczęcią Szkoły, kartę do głosowania
w wyborach samorządowych,

D) warunkiem ważności głosu jest umieszczeniejednego znaku „X” lub „+”
w kratce umieszczonej przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata.

2. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Nieważność
głosu powoduje:

• postawienie znaku „X” lub „+” w więcej niż jednej kratce;

• nie postawienie znaku „X” lub „+” przyżadnym kandydacie;

• postawienie znaku „X” lub „+” poza przewidzianym dla niego miejscem.

3. Nieważne są karty inne niż wcześniej ustalone lub nie opatrzone pieczęcią Szkoły.

II. CELE SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO:

- rozwijanie samorządności uczniów oraz współodpowiedzialności za kierowanie szkołą,

- organizowanie kulturalnej rozrywki dla wszystkich uczniów szkoły,

- rozwijanie postaw społecznych,

- obrona interesów społeczności uczniowskiej,

- przygotowanie uczniów dożycia w społeczeństwie demokratycznym.

III. ZADANIA SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO:

- organizacja i przeprowadzanie imprez kulturalno-rozrywkowych,



- pomoc w opracowaniu Kalendarza Imprez Szkolnych na dany rok szkolny,

- pomoc w organizacji uroczystości szkolnych zgodnie z planem Kalendarza Imprez
Szkolnych,

- udział w części posiedzeń Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich,

- opiniowanie postanowień Rady Pedagogicznej, w sprawach tego wymagających,

- reprezentowanie uczniów w przypadkach konfliktów z nauczycielem,

- organizowanie i nadzorowanie dyżurów uczniowskich na korytarzach szkolnych i szatni
szkolnej,

- dyżury na zebraniach z rodzicami,

- opieka nad grobem Patronki Szkoły,

- udział pocztu sztandarowego w ważniejszych uroczystościach,

- organizacja spotkań roboczych w celu omówienia bieżących spraw samorządu,

- organizowanie spotkań (przynajmniej po jednym w każdym semestrze) z przedstawicielami
samorządów klasowych, dotyczących spraw samorządu i życia szkoły,

- informowanie uczniów o ich prawach i obowiązkach, współpraca ze Szkolnym Rzecznikiem
Praw Uczniów,

- wybór opiekuna samorządu,

- współpraca ze szkolnym Radiowęzłem,

- współpraca z samorządami innych szkół,

- zorganizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej: przedmiotowej, materialnej,

- utworzenie wolontariatu,

- tworzenie i rozprowadzanie gazetki szkolnej „Kujonek”,

- dbałość o estetyczny wygląd gabloty samorządu,

- eksponowanie w głównej gablocie szkoły ważniejszych wydarzeń i osiągnięć uczniów,

- losowanie numerków nie pytanych uczniów.

IV. SAMORZ ĄD KLASOWY

1 Samorząd klasowy jest podstawowym organem Samorządu Szkolnego.

2. Samorząd klasowy tworzą wszyscy uczniowie klasy.



3. Do głównych zadań samorządu klasowego należy

a) reprezentowanie interesów klasy wobec innych organów szkoły,

b) czynny udział w organizowaniużycia społeczności szkolnej.

4. Samorząd klasowy w każdym roku szkolnym, nie później niż do 20 września, wybiera
w demokratycznych wyborach gospodarza klasy oraz jego zastępcę.

5. Gospodarz Klasy lub jego zastępca uczestniczą w spotkaniach zwoływanych przez
Samorząd Szkolny.

V. WŁADZE SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Władzami Samorządu są:

• Przewodniczący,

• Zastępca,

• Sekretarz,

• Rada Uczniów.

2. .Rada Uczniów(zwana dalej Radą):

2.1. Rada uczniów składa się z przedstawicieli uczniów, po dwóch z każdej klasy
(gospodarza i jego zastępcy).

2.2. Do kompetencji Rady należy:

a) uchwalanie regulaminu Samorządu i innych regulaminów wewnętrznych
oraz dokonywanie zmian i poprawek,

b) uchwalanie budżetu,

c) powołanie komisji wyborczej, która przeprowadza wybory do władz
Samorządu,

d) wybór opiekuna Samorządu,

e) przyjmowanie półrocznych sprawozdań,

f) podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania
Samorządu.

2.3. W zebraniach Rady ma prawo uczestniczyć opiekun Samorządu.

2.4. Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej, niż dwa razy w ciągu semestru.

2.5. Rada prowadzi protokóły ze wszystkich swoich posiedzeń.



VI. OPIEKUN SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Samorząd uczniowski ma prawo wybrać nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna
Samorządu.

2. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza złożona z przedstawicieli Rady Uczniów.
Wybory są tajne i odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

3. Kandydatów na funkcję opiekuna zgłaszają członkowie Rady, po wcześniejszym
uzgodnieniu propozycji z uczniami klas, których reprezentują.

5. Opiekun Samorządu jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy
Samorządu.

6. Opiekun ma prawo uczestniczyć we wszystkich formach pracy Samorządu.

VII. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE

1. Wnioski dotyczące poprawek do Regulaminu S.U. mogą być zgłaszane przez Władze
Samorządu Uczniowskiego.

2. Zgłoszone poprawki są głosowane na specjalnym posiedzeniu Samorządu
Uczniowskiego.

3. Zmiany w Regulaminu S. U. są uchwalane większością 2/3 głosów przy obecności
powyżej połowy członków Rady.

5. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.

6. Regulamin wchodzi wżycie z dniem 1 marca 2003 r.

DOBRY SAMORZĄD

OZNACZA LEPSZ Ą SZKOŁĘ

Zapoznano się z treścią Regulaminu dnia:



Przewodniczący:

Zastępca:

Sekretarz:

Rada Uczniów:

Opiekun:



Plan działalności

Samorządu Uczniowskiego

Zespołu Szkół Gastronomicznych

w Gorzowie Wlkp. na rok szkolny 2002/2003

Miesiąc Zadania

WRZESIEŃ

1. Uroczyste powitanie nowego roku szkolnego.

2. Zebranie władz Samorządu Uczniowskiego celem zatwierdzenia
planu pracy Samorządu na dany rok szkolny.

3. Zebrania z przewodniczącymi samorządów klasowych.

PAŹDZIERNIK

1. Pomoc w organizacji „Otrzęsin” klas I, przygotowanie
konkursów i zabaw, toru przeszkód.

2. Zorganizowanie dyskoteki z przeznaczeniem dochodów na
działalność samorządu szkolnego.

3. Dzień Edukacji.

LISTOPAD

1. Pomoc w organizacji zabawy andrzejkowej – wróżby
i wierzenia.

2. Zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej.

GRUDZIEŃ

1. Mikołajki – odwiedziny uczniów i nauczycieli na długiej
przerwie i rozdawanie cukierków.

2. Wigilia szkolna – dzielenie się opłatkiem, składanieżyczeń,
śpiewanie kolęd.

3. Przygotowanie dekoracji świątecznej na korytarzach
szkolnych.

STYCZEŃ

1. Wielka OrkiestraŚwiątecznej Pomocy

2.. Dyskoteka karnawałowa – przygotowanie atrakcyjnych zabaw
i konkursów.

3. Zebranie z przedstawicielami samorządów klasowych.
Podsumowanie pracy za I semestr.



LUTY

1. Walentynki.

2. Zorganizowanie dyskoteki walentynkowej z konkursami.

MARZEC

1. Dzień Otwarty dla Gimnazjalistów.

2. I Dzień Wiosny – konkursy i dekoracja.

3. Dzień Patrona Szkoły.

KWIECIEŃ

1. Pomoc w zorganizowaniu Szkolnej Loterii Fantowej.

2. Przygotowanie dekoracji wielkanocnej na korytarzach
szkolnych.

3. Składanieżyczeń świątecznych.

MAJ 1. Dzień Sportu Szkolnego.

CZERWIEC

1. Spotkanie z przedstawicielami samorządów klasowych.
Podsumowanie pracy za cały rok szkolny.

2. Uroczyste pożegnanie roku szkolnego.

Zapoznano się z treścią dnia:

Przewodniczący:

Zastępca:

Sekretarz:

Rada Uczniów:



Opiekun:



Załącznik nr 1 do Regulaminu Uczniowskiego:

WZÓR

KARTY DO GŁOSOWANIA

W

WYBORACH SAMORZ ĄDOWYCH

przypadających na dzień ..............

Niniejszym popieram kandydaturę:
(UWAGA: postaw jeden znak: „X” lub „+” w kratce umieszczonej
przy nazwisku wybranego kandydata)

1. JAN KOWALSKI

2. ANDRZEJ NOWAK

3. ABDJKLOM

4. POLMKJNUOIK

5. WERTYUIKOP

6. SZEFGRTYGLOPJI


