REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W TECHNIKUM NR 2 W TYCHACH
Podstawa prawna:
art. 85 ustawy z dnia 19 czerwca 2019 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

§1
Przepisy wstępne
1. W Technikum nr 2 w Tychach działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem” .
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Technikum nr 2.
3. Samorząd działa na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe, Statutu szkoły oraz niniejszego
regulaminu.
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
5. Działalność Samorządu wspiera i nadzoruje Opiekun Samorządu.
§2
Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego
1. Celem działania Samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego działania, które
prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej; dążenie do ich
realizacji z własnej inicjatywy i poczucia odpowiedzialności za nie.
2. Zadaniem Samorządu jest:
1) rozwijanie form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się,
przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę,
2) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, tworzenia warunków do aktywności
społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów.
§3
Organy Samorządu Uczniowskiego
1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1) ogólne zebranie uczniów,
2) ogólne zebrania klasowe,
3) Rady Klasowe,
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2. Rada Uczniowska.
3. Rady Klasowe liczą po 3 osoby.
4. Rada Uczniowska liczy 3 osoby.
5. Kadencja Rad Klasowych trwa 1 rok.
6. Kadencja Rady Uczniowskiej trwa do ukończenia szkoły przez jej członków.
§4
Organy Rady Uczniowskiej
1. Organy Rady Uczniowskiej są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów na terenie szkoły
i poza nią.
2. W skład Rady Uczniowskiej wchodzą:
1) przewodniczący,
2) zastępca przewodniczącego,
3) sekretarz.
3. W ramach pracy Samorządu tworzy się sekcje:
a) organizacyjną,
b) techniczną,
c) radiową – sekcja, która tworzy odrębną strukturę
4. Pracami sekcji kierują ich przewodniczący.
5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania
z zakresu wolontariatu w ramach działania koła wolontariatu tworzącego odrębną strukturę.
6. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
§5
Ogólne zebranie uczniów
1. Ogólne zebranie uczniów jest największą władzą Samorządu. Prawo uczestnictwa w tym
zebraniu mają wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły.
2. W ogólnym zebraniu uczniów mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor Szkoły
i nauczyciele.
3. Ogólne zebranie uczniów zwołuje Rada Uczniowska wraz z Opiekunem Samorządu,
ogłaszając termin jego odbycia z dwudniowym wyprzedzeniem.
4. O czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad zawiadamia się wszystkich uczniów przez
pisemne ogłoszenie umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz w formie komunikatów podanych
w klasach.
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5. Obowiązki ogólnego zebrania uczniów
1) uchwalenie regulaminu Samorządu,
2) uchwalenie ewentualnych zmian i uzupełnień regulaminu,
3) uchwalenie głównych elementów programu działania Samorządu,
4) decydowanie w innych ważnych sprawach przedstawionych przez Radę Uczniowską przy
obecności co najmniej połowy uczniów Szkoły.
6. Ogólne zebranie uczniów obraduje przynamniej raz w ciągu roku szkolnego. Zebraniu
przewodniczy przewodniczący Rady Uczniowskiej, a obrady protokołuje Sekretarz.
W przypadku nieobecności w/w osób obradom przewodniczy Zastępca Przewodniczącego,
a zebranie protokołuje wskazana przez niego osoba.
§6
Ogólne zebranie klasowe i Rada Klasowa
1. Ogólne zebranie klasowe jest organem skupiającym wszystkich uczniów klasy szkolnej.
2. Ogólne zebranie klasowe może proponować zmiany w regulaminie i harmonogramie pracy
Samorządu Uczniowskiego.
3. Uczniowska Rada Klasowa składa się z trzech

osób: przewodniczącego klasy, zastępcy

przewodniczącego i skarbnika.
4. Wyboru uczniowskiej Rady Klasowej dokonuje w głosowaniu tajnym lub jawnym ogólne
zebranie klasowe.
5. Uczniowska Rada Klasowa jest organem wykonawczym samorządu klasowego.
6. Zakres działania uczniowskiej Rady Klasowej obejmuje wszelkie sprawy należące do
właściwości samorządu klasowego z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości
ogólnego zebrania klasowego.
§7
Posiedzenia Rady Uczniowskiej
1. Posiedzenia Rady Uczniowskiej może organizować zarówno Rada, jak i Opiekun Samorządu.
2. Posiedzenia Rady Uczniowskiej mogą być również zwoływane w każdym czasie na wniosek
Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.
3. W posiedzeniach Rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły lub inne osoby
zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady (quorum).
5. Posiedzenia Rady są protokołowane przez Sekretarza.
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6. Do terminu następnego posiedzenia każdy z członków Rady ma prawo zapoznania się
z protokołem i wniesienia poprawek do swojej wypowiedzi.
7. Każdy protokół musi być podpisany przez Sekretarza i Opiekuna Samorządu.
§8
Prawa Rady Uczniowskiej
1. Rada Uczniowska może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz
Dyrektorowi Technikum nr 2 wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły,
a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;
2) prawo da jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, publikacji materiałów na stronie szkoły
bądź na profilu portalu społecznościowego „facebook”;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej,
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z Dyrektorem;
6) prawo do wyjazdu w celach integracyjnych raz w trakcie trwania roku szkolnego;
7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna.
2. Rada Uczniowska ma prawo a zarazem obowiązek wydawania opinii w sprawie:
1) oceny nauczyciela na wniosek dyrektora bez ponoszenia późniejszych konsekwencji;
2) skreślania ucznia z listy uczniów;
3) zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród;
4) szczegółowych kryteriów oceny zachowania ucznia, trybu i zasad jej ustalania oraz trybu
odwoławczego.
3. Rada

Uczniowska

ma

prawo

uczestniczyć

w

posiedzeniach

Rady

Pedagogicznej

na zaproszenie jej przewodniczącego.
4. Nieobecności na lekcjach wynikające z obowiązku wykonywania prac samorządowych nie
odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym – muszą one być uzgodnione z opiekunem Rady
Uczniowskiej lub Dyrektorem Szkoły.

4

5. Rada

Uczniowska

ma

prawo

korzystania

z

pomieszczeń

i

sprzętu

szkolnego

w sprawach dotyczących Rady Uczniowskiej i uczniów za wiedzą Opiekuna Rady
Uczniowskiej lub Dyrektora Szkoły.
6. Członek Rady Uczniowskiej ma prawo zrzec się funkcji przez niego pełnionej.
7. Rada Uczniowska ma prawo odwołać członka z pełnionej przez niego funkcji w przypadku nie
wywiązywania się z obowiązków określonych w regulaminie Samorządu.
§9
Obowiązki Rady Uczniowskiej
1. W zebraniach Rady Uczniowskiej mają obowiązek uczestniczyć wszyscy członkowie organów
Rady Uczniowskiej.
2. Do obowiązków Rady Uczniowskiej należy:
1) pośredniczenie w sprawach dotyczących stosunków pomiędzy nauczycielem i uczniem,
2) przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących problemów szkolnych – rozwiązywanie ich
(w miarę możliwości) i udzielenie na nie odpowiedzi,
3) podejmowanie decyzji dotyczących:
a) kalendarium imprez szkolnych,
b) zmiany regulaminu,
c) wszystkich uczniów.
4) przedstawianie Dyrektorowi szkoły harmonogramu pracy (w terminie wyznaczonym przez
Dyrektora szkoły) oraz programu imprez odbywających się na terenie szkoły, najpóźniej
tydzień przed imprezą,
5) dbanie o porządek podczas imprez i po imprezach,
6) konsultowanie z Dyrektorem szkoły wszelkich decyzji naruszających niniejszy regulamin.
§10
Kompetencje członków Rady Uczniowskiej
1. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Uczniowskiej należy:
1) kontrolowanie działalności wszystkich sekcji Samorządu Uczniowskiego;
2) wyznaczanie zadań poszczególnym sekcjom;
3) reprezentowanie uczniów w kontaktach z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
oraz innymi instytucjami oświatowymi;
4) uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej, na których są poruszane sprawy
Samorządu Uczniowskiego;
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5) reprezentowanie szkoły w życiu pozaszkolnym;
6) zwoływanie zebrań Samorządu Uczniowskiego;
7) dbania o porządek i mienie szkoły;
8) zachowanie dyscypliny w szkole oraz w czasie imprez.
2. Do

kompetencji

Zastępcy

Przewodniczącego

należy

wypełnianie

obowiązków

przewodniczącego podczas jego nieobecności, oraz pomoc przewodniczącemu.
3. Do kompetencji Sekretarza należy:
1) czynny udział we wszystkich zebraniach Rady Uczniowskiej i protokołowanie ich;
2) sporządzanie planu pracy, oraz sprawozdań z jego realizacji.
§11
Ordynacja wyborcza do Rady Uczniowskiej
1. Organy Rady Uczniowskiej wybierane są drogą głosowania (w sposób równy i powszechny).
2. W wyborach ma prawo głosować każdy uczeń szkoły.
3.

Jednostką kierującą i nadzorującą prawidłowość i przebieg wyborów oraz kampanii wyborczej
jest Komisja Wyborcza.

4. Komisję Wyborczą tworzą: Opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz rezydująca jeszcze Rada
Uczniowska.
5. Kandydaci do Rady Uczniowskiej składają swoje programy wyborcze Opiekunowi Samorządu
Uczniowskiego.
6. Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły.
7. Kandydatami do Rady Uczniowskiej powinni być uczniowie, którzy wyrażą chęć do działania
Samorządzie zgodnie jego regulaminem.
8. Każdemu uczniowi przysługuje jeden głos.
9. Głosy oddawane są na specjalnie przygotowanie kartach wyborczych z pieczątką Rady
Uczniowskiej.
10. Do uznania ważności wyborów konieczne jest oddanie ważnych głosów przez minimum 50%
uczniów uprawnionych do głosowania.
11. Komisja Wyborcza przelicza głosy, sporządza protokół oraz ogłasza wynik wyborów.
12. Wybory powinny się odbyć do końca roku szkolnego.
13. Radę Uczniowską tworzą wszyscy uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 10

głosów

w wyborach.
14. Organy Rady Uczniowskiej wybierane są na pierwszym posiedzeniu Rady Uczniowskiej
w głosowaniu tajnym.
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15. Wszelkie odwołania i skargi związane z przebiegiem głosowania są przyjmowane przez
Opiekuna Samorządu Uczniowskiego w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.
16. Nowa kadencja Rady Uczniowskiej rozpoczyna sie z dniem 1 września kolejnego roku
szkolnego następującego po wyborach.
17. W przypadku zrzeczenia się funkcji objętej przez członka Rady, Opiekun może zarządzić
wybory uzupełniające.
§12
Kompetencje Opiekuna Samorządu Uczniowskiego
1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego pełni funkcję doradczą oraz wspierającą jego działalność.
2. Do kompetencji Opiekuna Samorządu Uczniowskiego należy:
1) stwarzanie warunków do samorządności,
2) udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających zaangażowania
nauczycieli i Dyrektora Szkoły,
3) informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniów,
4) inspirowanie do samodzielnej pracy uczniów,
5) zachęcanie Dyrekcji, nauczycieli i rodziców do współpracy z Samorządem Uczniowskim.
§13
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Rady Uczniowskiej stanowi załącznik do Statutu Szkoły.
2. Regulamin jest uchwalany i poprawiany wyłącznie przez Radę Uczniowską po konsultacji
z Opiekunem i ogólnym zebraniem uczniów.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły.
4. Odpisy regulaminu otrzymują: przewodniczący Rady Uczniowskiej oraz przewodniczący klas.
Oryginał regulaminu przechowuje Opiekun Samorządu Uczniowskiego. Regulamin jest
również ogólnie dostępny w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
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