REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie i uczennice Ośrodka.
§2
Samorząd uczniowski działający w Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie, zwany
dalej SU, działa na podstawie Ustawy Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.
59), Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie oraz niniejszego Regulaminu.
Rozdział II
CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§3
1. Do głównych celów działalności SU należą:
1) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych
decyzji w sprawach Ośrodka;
2) przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i
potrzeb uczniów we wszystkich sprawach Ośrodka;
3) zwiększenie aktywności uczniów, rozwijanie zainteresowań uczniów;
4) promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem;
5) reprezentowanie działalności samorządu uczniowskiego przed dyrekcją, radą pedagogiczną,
radą rodziców innymi organami.
2. Samorząd uczniowski może przedstawiać, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi Ośrodka
wnioski i opinie we wszystkich sprawach Ośrodka, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
4) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
5) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
6) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z
dyrektorem.
3. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem Ośrodka może podejmować działania z zakresu
wolontariatu.
4. Kompetencje stanowiące samorządu uczniowskiego:
1) uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego.
5. Kompetencje opiniodawcze samorządu uczniowskiego:
1) opiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkół wchodzących w skład
Ośrodka;
2) wnioskowanie o nadanie imienia Ośrodkowi.
6. Samorząd Uczniowski przedstawia harmonogram i program działania Ośrodka w miesiącu
wrześniu na dany rok szkolny.

ROZDZIAŁ III
OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§4
1.
2.

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU w formie doradczej.
Opiekun wspomaga jego działalność poprzez:
1) wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych;
2) inspirowanie uczniów do działania;
3) pośredniczenie w relacjach pomiędzy SU a dyrekcją i radą pedagogiczną.
3. Opiekun SU może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
4. Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa rok szkolny.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA
§6

1. Władzami SU są:
1) na szczeblu klas - samorządy klasowe;
2) na szczeblu Ośrodka – zarząd SU.
2. Zarząd SU składa się z następujących funkcji:
1) przewodniczący samorządu;
2) zastępca przewodniczącego;
3) członkowie zarządu.
3. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
1) reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
2) kieruje pracą Samorządu,
3) przewodniczy zebraniom Samorządu,
4) organizuje współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami
działającymi w szkole.
4. Do obowiązków członków Zarządu SU należy:
1) uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU
2) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji
3) uwzględnienie w swej działalności potrzeb uczniów
4) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU
5. Organy SU podejmują decyzje większością głosów.
6. Decyzje podjęte przez SU muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.
ROZDZIAŁ V
ORDYNACJA WYBORCZA
§7
1. Organy wybieralne SU: Zarząd SU, Przedstawiciele Samorządów Klasowych wybierani są co
roku. Wybory do organów SU równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.
Wszystkie decyzje Zarządu SU i samorządów klasowych podejmuje się większością głosów w
obecności co najmniej połowy ich składu.
2. Prawo do głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń Ośrodka.
3. Prawo do kandydowania (bierne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń Ośrodka.
4. Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych na początku każdego roku szkolnego. Nad ich
prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem Samorządu Klasowego
zostaje osoba, która uzyskała największą ilość głosów.
5. Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza, w skład
której wchodzą uczniowie niebędący kandydatami.

6. Do obowiązków Szkolnej Komisji Wyborczej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń przez kandydatów;
2) ogłoszenie nazwisk kandydatów;
3) przygotowanie wyborów;
4) ogłoszenie terminu i miejsca wyborów;
5) przeprowadzenie wyborów;
6) obliczenie głosów;
7) sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.
§8
Ogólnoszkolne wybory przeprowadza się w następujący sposób:
1) wybory odbywają się raz w roku na przełomie września i października;
2) wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna
samorządu;
3) wybory do władz samorządu poprzedza kampania wyborcza.
4) na kartach do głosowania umieszczone są nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej;
5) głosowanie odbywa się poprzez stawienie się przed Szkolna Komisję Wyborczą w
określonym miejscu i terminie, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do
głosowania wg instrukcji na nie zamieszczonej i wrzucenie kart do urny wyborczej;
6) przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów;
7) kadencja przewodniczącego i prezydium trwa rok szkolny;
8) przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem
kadencji;
9) wiceprzewodniczącym zostaje osoba, która została druga w kolejności liczbę głosów
spośród wszystkich;
10) jeśli ze względu na równą liczbę głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w
dzieleniu mandatów decyzję podejmuje Opiekun SU;
11) w przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji, jego
obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego samorządu;
12) członka Zarządu SU można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego
lub nie bierze udziału w pracach samorządu;
13) na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał
kolejno największą liczbę głosów;
14) Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
Zmiany regulaminu SU można dokonać podczas obrad SU na wniosek Przewodniczącego SU,
Opiekuna SU, dyrekcji Ośrodka.

Zatwierdzam:

