REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
W LEGIONOWIE
tekst jednolity z poprawkami z 23 września 2016 r.

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie w szkole.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez Radę
Samorządu Uczniowskiego.
4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
5. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
6. Samorząd może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących poniżej wymienionych
praw uczniów:
 prawo do zapoznania się z programem nauczania - z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
 prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 prawo do rozwijania własnych zainteresowań,
 prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 prawo do wyboru nauczyciela będącego opiekunem samorządu,
 prawo do wyrażenia opinii o nauczycielu.
7.




Organami samorządu są:
Rada Samorządu Uczniowskiego
Zarząd Samorządu Uczniowskiego
Sekcje stałe i doraźne

8. Kadencja organów samorządu uczniowskiego trwa 1 rok szkolny.
9. Organy samorządu zobowiązane są do składania rocznych sprawozdań ze swojej działalności
na zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego w ostatnim miesiącu roku szkolnego i
opublikowania ich na stronie internetowej szkoły.
10. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z Zarządów Samorządów Klasowych.
11. Zarządy Samorządów Klasowych są wybierane w ciągu dwóch pierwszych tygodni września
w wyborach tajnych, równych, bezpośrednich i powszechnych.
12. Protokoły z wyborów Zarządów Samorządów Klasowych są dostarczane Zarządowi
Samorządu Uczniowskiego.
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13. W skład Zarządów Samorządów Klasowych wchodzą:
 gospodarz klasy
 zastępca gospodarza
 skarbnik
14. Do kompetencji Rady Samorządu Uczniowskiego należy:
 wprowadzanie poprawek do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i Trybu Przeprowadzania
Wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego i Tryb Przeprowadzania Wyborów Kandydatów
do Młodzieżowej Rady Miasta,
 zatwierdzanie projektu planu pracy Samorządu Uczniowskiego,
 realizacja planu pracy samorządu,
 powoływanie stałych i doraźnych sekcji w zależności od potrzeb,
 przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Samorządu Uczniowskiego i poszczególnych
sekcji,
 jest pośrednim wyrazicielem woli uczniów wobec Zarządu Samorządu Uczniowskiego,
 zgłaszanie własnych propozycji do organizacji pracy Samorządu Uczniowskiego.
 organizowania referendum w sprawach ważnych dla uczniów,
 kontrola dochodów i wydatków Samorządu.
15. Zebrania Rady zwołuje Zarząd Samorządu Uczniowskiego w zależności od potrzeb.
16. Pierwsze zebranie Rady powinno odbyć się najpóźniej w trzecim tygodniu września.
17. Prawo do udziału w zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego mają wszyscy uczniowie.
18. Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy jej członków.
19. Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z 5 osób wyłonionych w demokratycznych
wyborach. Wyjątek od tej zasady określa Tryb Przeprowadzania Wyborów do Zarządu
Samorządu Uczniowskiego.
20. Zarząd Samorządu Uczniowskiego pełni swoją funkcję do wybrania swoich następców.
21. Do zadań Zarządu należy:
 tworzenie projektów zmian do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i Trybu Przeprowadzania
Wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego, Trybu Przeprowadzania Wyborów
Kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta,
 opracowanie projektu planu pracy Samorządu,
 reprezentowanie wszystkich uczniów wobec Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej i Dyrektora
Szkoły,
 kierowanie pracą Samorządu,
 organizuje współdziałanie Samorządu Uczniowskiego z samorządami klasowymi i organizacjami
działającymi w szkole,
 przewodniczy zebraniom Rady Samorządu Uczniowskiego,
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prowadzenie bieżącej dokumentacji prac Samorządu,
kierowanie realizacją planu pracy samorządu,
kierowanie pracami sekcji,
rejestrowanie dochodów i wydatków Samorządu.

22. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
 przewodniczący,
 pierwszy zastępca przewodniczącego,
 drugi zastępca przewodniczącego,
 sekretarz,
 skarbnik.
23. Samorząd może powołać sekcje stałe i doraźne:
 przewodniczący sekcji są wybierani spośród chętnych uczniów w głosowaniu jawnym przez
Radę Samorządu Uczniowskiego,
 przewodniczący tworzą swoje sekcje w oparciu o kontakty koleżeńskie spośród osób, które chcą
i potrafią działać w komisjach,
 składy sekcji są zatwierdzane przez Radę Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu jawnym.
24. Do zadań sekcji należy:
 organizowanie działalności, do której sekcja została powołana,
 współdziałanie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w zakresie zainteresowań każdej
komisji.
25. Samorząd uzyskuje dochody :
 z biletów wstępu na dyskotekę,
 z loterii fantowych itp.,
 ze środków przekazanych przez sponsorów,
 ze zbiórki surowców wtórnych.
26. Zarząd wydaje pieniądze na realizację przedsięwzięć uczniowskich za zgodą Rady Samorządu
Uczniowskiego wyrażoną w głosowaniu jawnym.
27. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego stanowią:
 Regulamin Samorządu,
 zeszyt protokołów,
 roczne plany pracy,
 rozliczenia finansowe.
27. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wskazywany jest przez uczniów w ogólnoszkolnej ankiecie
przeprowadzanej przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego raz na dwa lata.
28. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba z największą ilością wskazań w ankiecie.
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29. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wspomaga uczniów w ich przedsięwzięciach tylko jako
koordynator i doradca.
30. Wniosek odwołania Zarządu Samorządu Uczniowskiego z uzasadnieniem popartym podpisami
80 uczniów, składać należy do opiekuna Samorządu Uczniowskiego, który ma obowiązek
przedstawić go Radzie Samorządu Uczniowskiego, najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku,
do rozpatrzenia i przegłosowania.
31. Wniosek o wprowadzenie zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego z uzasadnieniem
popartym podpisami 80 uczniów, składać należy do opiekuna Samorządu Uczniowskiego, który
ma obowiązek przedstawić go Radzie Samorządu Uczniowskiego, najpóźniej 14 dni od daty
złożenia wniosku, do rozpatrzenia i przegłosowania.
32. Wniosek odwołania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego z uzasadnieniem popartym podpisami
80 uczniów, składać należy do Zarządu samorządu Uczniowskiego, który ma obowiązek
przedstawić go Radzie Samorządu Uczniowskiego, najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku,
do rozpatrzenia i przegłosowania.
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TRYB PRZEPROWADZENIA WYBORÓW
DO
ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza składająca się z 5 uczniów, którzy zgłaszają się
do opiekuna Samorządu Uczniowskiego, w ciągu tygodnia od ogłoszenia terminu wyborów.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Członkowie komisji wyborczej nie kandydują w wyborach.
3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest wybierany w wyborach tajnych, równych,
bezpośrednich i powszechnych.
4. Bierne prawo wyborcze ( możliwość kandydowania ) przysługuje wszystkim uczniom z oceną
za zachowanie co najmniej poprawną.
5. Czynne prawo wyborcze ( możliwość wybierania ) przysługuje wszystkim uczniom.
6. Wybory odbywają się w pierwszym tygodniu października.
7.







Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:
ustalenie kalendarza wyborów,
przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów,
przygotowanie wyborów,
przeprowadzenie wyborów,
obliczanie głosów,
sporządzanie protokołu.

8. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa opiekun samorządu uczniowskiego i Komisja
Wyborcza.
9. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego przebiegają w następujący sposób:
 termin wyborów ogłasza Rada Samorządu Uczniowskiego,
 kandydat powinien wziąć udział w kampanii wyborczej, która trwa 1 tydzień przed wyborami
(programy wyborcze, plakaty, ulotki, spotkania przedwyborcze, audycje przez radiowęzeł),
 podczas trwania kampanii obowiązuje bezwarunkowo zasada FAIR PLAY,
 na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są alfabetycznie,
 głosujący zaznacza na karcie do głosowania nazwisko 1 kandydata,
 członkami Zarządu Samorządu Uczniowskiego zostaje 5 kandydatów z największą ilością
głosów,
 stanowiska przydzielane są zgodnie z ilością uzyskanych głosów, zgodnie z kolejnością:
przewodniczący, pierwszy zastępca przewodniczącego, drugi zastępca przewodniczącego,
skarbnika, sekretarza,
 nowo wybrany Zarządu Samorządu Uczniowskiego przejmuje obowiązki w pierwszym tygodniu
po wyborach,
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 w razie pisemnej rezygnacji któregoś z członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego, w jego
miejsce wchodzi kolejny kandydat z największą ilością głosów.
10. Jeśli powszechne wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego będą nieważne lub nie zgłosi
się odpowiednia liczba kandydatów, to wyboru Zarządu Samorządu Uczniowskiego dokonuje w
tajnych wyborach Rada Samorządu Uczniowskiego spośród swojego składu.
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PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ
Z WYBORÓW ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

1. Do komisji wyborczej zostały zgłoszone następujące kandydatury do Zarządu Samorządu
Uczniowskiego:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. Do głosowania, zgodnie z załączonymi listami, uprawnionych było ______ osób.
3. W głosowaniu tajnym oddano ______ głosów w tym ______ głosów ważnych.
4. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
5.




















Zgodnie z regulaminem wyborczym wybrano Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
..............................................................
Podpisy członków Komisji

Legionowo, ...............................
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TRYB PRZEPROWADZENIA WYBORÓW KANDYDTAÓW
DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA

1. W szkole wybierani są kandydaci z Gimnazjum i kandydaci z Liceum.
2. Spośród uczniów II Liceum Ogólnokształcącego wybiera się nie więcej niż 2 przedstawicieli, jeśli w roku
wyborów było do 12 oddziałów w szkole lub 3, jeśli w roku wyborów było powyżej 12 oddziałów.
3. Spośród uczniów Gimnazjum nr 2 wybiera się nie więcej niż 1 przedstawiciela, jeśli w roku wyborów było do 12
oddziałów w szkole lub 2, jeśli w roku wyborów było powyżej 12 oddziałów.
4. Uczniowie zgłaszają chęć kandydowania, składając do opiekuna Samorządu Uczniowskiego list motywacyjny.
5. Kandydaci są wybierani w wyborach tajnych, równych, bezpośrednich i powszechnych.
6. Bierne prawo wyborcze ( możliwość kandydowania ) przysługuje wszystkim uczniom w wieku od 15 do 19 lat.
7. Czynne prawo wyborcze ( możliwość wybierania ) przysługuje wszystkim uczniom.
8. Na kandydatów Gimnazjum głosują uczniowie Gimnazjum.
9. Na kandydatów Liceum głosują uczniowie Liceum.
10. Przedstawicielami w Młodzieżowej Radzie Miasta zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.
11. Wybory kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta odbywają się co 2 lata.
12. Wybory odbywają się zgodnie z kalendarzem przedstawionym przez Koordynatora Młodzieżowej Rady Miasta.
13. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza składająca się z 6 uczniów (3 z Gimnazjum i 3 z Liceum),
którzy zgłaszają się do opiekuna Samorządu Uczniowskiego, w ciągu tygodnia od ogłoszenia terminu wyborów.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
14. Członkowie komisji wyborczej nie kandydują w wyborach.
15.






Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:
ustalenie szczegółowego kalendarza wyborów,
przygotowanie wyborów,
przeprowadzenie wyborów,
obliczanie głosów,
sporządzanie protokołu.

16. Wybory kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta przebiegają w następujący sposób:
 termin wyborów ogłasza Rada Samorządu Uczniowskiego,
 kandydat powinien wziąć udział w kampanii wyborczej, która trwa 1 tydzień przed wyborami (programy
wyborcze, plakaty, ulotki, spotkania przedwyborcze, audycje przez radiowęzeł),
 podczas trwania kampanii obowiązuje bezwarunkowo zasada FAIR PLAY,
 na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są alfabetycznie,
 głosujący zaznacza na karcie do głosowania nazwisko 1 kandydata.
17. Jeśli do powszechnych wyborów zgłosi się tylko taka liczba uczniów, jaką może wytypować Samorząd
Uczniowski zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady Miasta, to akceptację ich kandydatur na drodze głosowania
dokonuje Rada Samorządu Uczniowskiego.
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PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ
Z WYBORÓW KANDYDATÓW DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA
W GIMNAZJUM NR 2

1. Do komisji wyborczej zostały zgłoszone następujące kandydatury do Młodzieżowej Rady Miasta:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. Do głosowania, zgodnie z załączonymi listami, uprawnionych było ______ osób.
3. W głosowaniu tajnym oddano ______ głosów w tym ______ głosów ważnych.
4. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
5.




















Zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady Miasta wybrano na przedstawiciela:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
..............................................................
Podpisy członków Komisji

Legionowo, ...............................
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PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ
Z WYBORÓW KANDYDATÓW DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA
W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

1. Do komisji wyborczej zostały zgłoszone następujące kandydatury do Młodzieżowej Rady Miasta:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. Do głosowania, zgodnie z załączonymi listami, uprawnionych było ______ osób.
3. W głosowaniu tajnym oddano ______ głosów w tym ______ głosów ważnych.
4. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
5.




















Zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady Miasta wybrano na przedstawiciela:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
..............................................................
Podpisy członków Komisji

Legionowo, ...............................
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