REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W PŁOCKU
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Samorząd Uczniowski Zespołu Szkól nr 3 w Płocku (zwany dalej Samorządem) działa
w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty oraz niniejszy Regulamin.
§2
Samorząd zrzesza wszystkich uczniów szkoły. Jest organizacją apolityczną, niezależną
od administracji oświatowej.
§3
Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz
administracji oświatowej.
§4
Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany
wybierają swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego (zwanej dalej
Radą SU), mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu.
§5
Władzą Samorządu są:
a) Rada SU
b) Zarząd
Rozdział 2
Rada SU
§6
Rada SU składa się z przedstawicieli wszystkich klas. Są oni wybierani przez
Zgromadzenie Ogólne klasy na kadencję roczną. Do Rady SU mogą wejść także
uczniowie spoza Trójek Klasowych poprzez zgłoszenie chęci do pracy w Radzie SU.
§7
Do kompetencji Rady SU należy:
• zorganizowanie wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego spośród
wszystkich uczniów szkoły: wybór i odwołanie Przewodniczącego, Sekretarza oraz
Skarbnika Zarządu,
• uchwalenie Regulaminu SU oraz dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek,
• powoływanie zespołów do organizacji poszczególnych przedsięwzięć,
• organizowanie pomocy uczniom w sprawach socjalno-bytowych,
• udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
§8
Rada SU jest władzą ustawodawczą.
§9
Spotkania Rady odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.
§10
W zebraniach Rady SU mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie szkoły, Opiekunowie
SU, Dyrekcja oraz członkowie Rady Pedagogicznej.

Rozdział 3
Zarząd
§11
Zarząd wybierany jest na kadencje roczną.
§12
Zarząd jest władzą wykonawczą.
§13
W skład Zarządu wchodzi: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz
oraz Rzecznik Praw Ucznia i co najmniej jeden członek Rady SU.
§14
Do kompetencji Zarządu należy:
• kierowanie bieżącą pracą Rady SU,
• reprezentowanie Samorządu,
• przedstawienie Radzie SU oraz Radzie Pedagogicznej semestralnych sprawozdań
za działalność,
• powoływanie zespołów oraz ich przewodniczących,
• prowadzenie dokumentacji pracy Zarządu,
• podejmowanie czynności prawnych w imieniu Samorządu,
• powoływanie spośród nauczycieli Opiekunów Samorządu i Rzecznika Praw Ucznia,
• dbanie o przestrzeganie praw uczniów,
• uczestniczenie za zgodą Przewodniczącego w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
§15
Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
Rozdział 4
Postanowienia ogólne
§16
Przewodniczący Zarządu Rady SU wybrany jest w demokratycznych wyborach
(powszechnych, równych, bezpośrednich, większościowych tajnych) na kadencję
roczną z możliwością przedłużenia. Dopuszcza się możliwość kandydowania uczniów
spoza Trójek Klasowych.
§17
Przewodniczący odpowiada za ustawodawczą i wykonawczą działalność Rady
i Zarządu.
§18
Do kompetencji przewodniczącego należy:
• planowanie i prowadzenie zebrań Zarządu i Rady SU lub wyznaczenie
prowadzących,
• rozdzielanie zadań pomiędzy członków Zarządu,
• angażowanie jak największej grupy uczniów do pracy na rzecz Samorządu,
• współpraca z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, administracją szkoły
oraz społecznością lokalna,
• wychowanie swoich następców.
§19

Przewodniczący ma prawo proponowania kandydatów na Opiekunów Samorządu,
Skarbnika, Sekretarz Samorządu oraz Rzecznika Praw Ucznia.
§20
Przewodniczący powołuje Wiceprzewodniczącego.
Rozdział 5
Wiceprzewodniczący
§21
Wiceprzewodniczącego powołuje Przewodniczący.
§22
Wiceprzewodniczący pomaga Przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków.
§23
Wiceprzewodniczący stoi na czele ważnych zespołów.
§24
Wiceprzewodniczący w czasie nieobecności Przewodniczącego pełni jego obowiązki.
Rozdział 6
Sekretarz
§25
Sekretarz powoływany jest przez Radę SU na kadencję roczną.
§26
Sekretarz odpowiada za:
• dokumentację Samorządu,
• organizację bieżących kontaktów Zarządu z innymi szkołami i instytucjami,
• oficjalną korespondencję Samorządu,
• koordynację działań Samorządu,
• prowadzenie protokołów z zebrań Zarządu oraz Rady SU.
§27
Sekretarz podpisuje dokumentację Samorządu.
§28
Na każdym zebraniu Rady SU sekretarz przedstawia sprawozdanie z działań podjętych
w czasie od ostatniego posiedzenia Zarządu.
§29
W uzasadnionych przypadkach Zarząd przekazuje część obowiązków sekretarza
powoływanym do tego celu zespołom.
Rozdział 7
Skarbnik
§30
Skarbnik powoływany jest przez Radę SU na kadencję roczną.
§31
Skarbnik odpowiada za:
• zdobywanie środków finansowych na działalność Samorządu,
• rachunkowość Samorządu
• dokumentację finansową

§32
Na każdym zebraniu skarbnik przedstawia sprawozdanie z operacji finansowych
przeprowadzonych w czasie od ostatniego posiedzenia Zarządu.
Rozdział 8
Rzecznik Praw Ucznia
§33
Rzecznik praw ucznia powoływany jest przez Radę SU na kadencję roczną.
§34
Rzecznik Praw Ucznia czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia, wynikających
z regulaminów wewnątrzszkolnych i Statutu Szkoły.
§35
Do kompetencji Rzecznika Praw Ucznia należy:

upowszechnianie znajomości praw ucznia w szkole

przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole

prezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów

mediacja między stronami konfliktu

reprezentowanie ucznia w przypadku złamania jego praw

współpraca z Dyrektorem Szkoły, pedagogiem i psychologiem szkolnym
oraz Samorządem Uczniowskim

składanie Radzie Pedagogicznej sprawozdań ze swojej działalności na
koniec każdego semestru

Rozdział 9
Zespoły
§36
Zespół jest organem pomocniczym Zarządu powoływanym do organizowania
działalności Samorządu w określonej dziedzinie.
§37
Przewodniczącym zespołu może być każdy członek SU wybrany zwykłą większością
głosów.
§38
Zarząd określa cele Zespołu i kompetencje jej przewodniczącego.
§39
Zarząd może nadać Zespołowi regulamin.
§40
Członkiem zespołu może być każdy uczeń.
§41
Przewodniczący zespołu jest odpowiedzialny przed Zarządem za jego działalność.
§42
Zespół działa do chwili wypełnienia określonych przez Zarząd zadań.

Rozdział 10
Opiekun Samorządu
§43
Opiekun Samorządu jest powoływany spośród nauczycieli, którzy wyrażają
na to zgodę.
§44
Opiekun Samorządu pełni funkcję doradczą.
§45
Opiekunów Samorządu nie może być więcej niż dwóch.
§46
Opiekun Samorządu pomaga w prowadzeniu wszystkich form pracy Samorządu
§47
Wybory na Opiekuna Samorządu dokonują się na pierwszym zebraniu Rady SU.
Rozdział 11
Odwoływanie i rezygnacja
§48
Zarząd lub jego członkowie mogą być odwołane przez Radę SU bezwzględną
większością głosów, przy obecności 2/3 członków Rady SU.
§49
Odwołanie Zarządu lub jego członka odbywa się na wniosek:
• Opiekunów Samorządu
• Grupy co najmniej 45% przedstawicieli Rady SU
§50
Niezwłocznie po odwołaniu Rada SU wybiera nowych członków w miejsce
odwołanych. Kadencja wybranych w ten sposób osób formujących Zarząd upływa
wraz ze statutowym końcem kadencji odwołanych osób.
Rozdział 12
Postanowienia końcowe
§51
Niniejszy regulamin jest załącznikiem do Statutu Szkoły.
§52
Wszystkie decyzje omawiane na posiedzeniach Władz samorządu uchwalane
są zwykłą większością głosów, przy obecności 2/3 osób uprawnionych
do głosowania.
§53
Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczniów Szkoły.
§54
Wnioski dotyczące zmian w regulaminie mogą zostać zgłaszane przez Zarząd,
członków Rady SU lub Opiekunów. Zgłoszone poprawki są głosowane
na najbliższym zebraniu Rady SU.

