REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
przy Zespole Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica w Pińczowie

§1
1. W Zespole Szkół Zawodowych działa Samorząd Uczniowski zwany dalej
Samorządem.
2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół
Zawodowych, a samorządy oddziałowe uczniowie poszczególnych oddziałów.

§2
1. Najwyższą władzą samorządu oddziałowego jest zebranie członków oddziału.
2. Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego jest konferencja delegatów
samorządów oddziałowych (po trzech w każdym oddziale), którzy wybierają
prezydium samorządu oraz komisję rewizyjną.

§3
1. Władzą wykonawczą samorządu oddziałowego są trzyosobowe rady oddziałowe:
1) przewodniczący,
2) zastępca przewodniczącego,
3) skarbnik.
2. Władzą wykonawczą Samorządu Uczniowskiego jest prezydium samorządu,
w skład którego wchodzą :
1) przewodniczący,
2) zastępcy przewodniczącego,
3) sekretarz,
4) skarbnik,
5) przewodniczący sekcji.
3. Sekcje tworzone są w zależności od potrzeb.
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§4
1. Funkcję kontrolną wobec Samorządu spełnia trzyosobowa komisja rewizyjna
w składzie:
1) przewodniczący komisji,
2) zastępca przewodniczącego,
3) członek.

§5
1. Wybory do samorządu i komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu
równym, tajnym i powszechnym przez zebranie ogółu członków lub
delegatów.
2. Kadencja prezydium samorządu i komisji rewizyjnej trwa 2 lata.

§6
Organy samorządu są jedynymi reprezentacjami ogółu uczniów wobec dyrekcji
szkoły i Rady Pedagogicznej.

§7
Prezydium samorządu i komisja rewizyjna informują ogół uczniów o swojej
działalności i składają im sprawozdania.

§8
Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących
realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów zawartych w Statucie
Zespołu Szkół Zawodowych.

§9
Samorząd może powołać sąd koleżeński do rozpatrywania konfliktów między
uczniami i innych przypadków naruszania zasad określonych w statucie szkoły.

§ 10
Zebrania, narady, spotkania samorządu odbywają się w czasie wolnym od zajęć
szkolnych.
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§ 11
Samorząd ma prawo wskazać dyrektorowi szkoły kandydata na opiekuna
samorządu wybranego przez delegatów w głosowaniu tajnym.

§ 12
1. Samorząd posiada własne fundusze, które służą do finansowania jego
działalności.
2. Dysponentem funduszy jest rada prezydium samorządu w porozumieniu
z opiekunem.
3. Fundusze samorządu są tworzone z kwot uzyskanych za wykonaną odpłatną
pracę przez uczniów, z dochodów imprez organizowanych przez samorząd, ze
zbiórek surowców wtórnych itp.
4. Fundusze samorządu są zdeponowane na książeczce w PKO.
5. Dokumentacja finansowa winna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

§ 13
1. Regulamin samorządu jest uchwalany na zebraniu ogólnym delegatów
w obecności co najmniej 2/3 składu zwykłą większością głosów.
2. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane na wniosek delegatów lub
Dyrektora Szkoły w głosowaniu jak w punkcie 1.

§ 14
Uczeń ma prawo do:
1) uzyskania wyczerpujących informacji na temat wymagań edukacyjnych,
kryteriów oceniania oraz metod nauczania,
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami
higieny pracy umysłowej,
3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej
bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej,
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym,
5) umotywowanej oceny postępów w nauce,
6) korzystania z pomocy nauczyciela w przypadku trudności w nauce,
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7) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
8) korzystania pod opieką nauczyciela z pracowni szkolnych, sprzętu,
środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych
i pozalekcyjnych,
9) jawnej, sprawiedliwej i obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów
kontroli postępów w nauce:
a) zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny
poziomu jego wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu,
b) oceny poziomu wiedzy i umiejętności powinny być dokonywane
systematycznie w różnych formach, w warunkach zapewniających ich
obiektywność,
c) uczeń ma prawo odwołania się od wystawionej oceny z przedmiotu lub
zachowania na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
10) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia
się w organizacjach działających w Szkole,
11) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w ramach kół i organizacji
działających na terenie Szkoły,
12) swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych,
13) reprezentowania Szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych
i innych,
14) przystępowania do egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego zgodnie
z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

§ 15
Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie Szkoły,
2) uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich
oraz aktywnego udziału w zajęciach, a także niezakłócania przebiegu zajęć
przez niewłaściwe zachowanie,
3) przedstawiania, w określonym terminie, pisemnego usprawiedliwienia,
w formie:
a) zaświadczenia lekarskiego,
b) oświadczenia rodziców lub oświadczenia pełnoletniego ucznia
o uzasadnionej przyczynie nieobecności;
4) właściwego zwracania się do nauczycieli, pracowników Szkoły oraz
koleżanek i kolegów,
5) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,
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6) dbania o kulturę słowa, kulturę bycia w miejscach publicznych, o higienę
osobistą, estetykę ubioru (schludny wygląd) i fryzury,
7) dbania o własne zdrowie i życie, nieulegania nałogom; ucznia obowiązuje
zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu na terenie Szkoły oraz na zajęciach
organizowanych przez Szkołę,
8) reagowania na niepożądane zachowania innych, na przejawy wandalizmu
i demoralizacji,
9) udzielania pomocy kolegom słabszym w nauce,
10) wyróżniania się w akcjach na rzecz klasy, Szkoły i środowiska,
11) dbania o dobre imię Szkoły i kultywowania jej tradycji,
12) współpracowania z Samorządem Uczniowskim,
13) podporządkowania się zarządzeniom Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,
14) nieopuszczania terenu Szkoły w czasie zajęć edukacyjnych,
15) przedłożenia pisemnej prośby rodziców nauczycielom poszczególnych
zajęć w przypadku uzasadnionej konieczności zwolnienia z pojedynczych
zajęć; nauczyciel wyraża zgodę (akceptację) podpisem,
16) przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły:
a) podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania
telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane),
b) nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu (dyktafonu) jest
możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej,
c) naruszenie przez ucznia ww. zasad powoduje zabranie telefonu lub
innego sprzętu do „depozytu” – aparat odbierają rodzice lub prawni
opiekunowie ucznia;
17) uczeń nie powinien nosić do Szkoły większych kwot pieniędzy, cennych
przedmiotów; w przypadku naruszenia tej zasady i zaistnienia w Szkole
kradzieży uczeń ponosi wyłączną odpowiedzialność za stratę,
18) przekazywania rodzicom pisemnych informacji ze Szkoły i powiadomienia
zwrotnie wychowawcy o zapoznaniu rodziców z informacją.

§ 16
Samorząd Uczniowski posługuje się pieczęcią.
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