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Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 6 w Płocku
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 6 w Płocku (zwany dalej Samorządem) działa
w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi
zmianami (ostatnia z dnia 19 marca 2009 roku) oraz niniejszy Regulamin.
§2
Samorząd zrzesza wszystkich uczniów szkoły, zarówno uczniów Liceum
Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku jak i uczniów Gimnazjum nr 14 w
Płocku. Jest organizacją apolityczną, niezależną od administracji oświatowej. Podstawą
działania Samorządu jest prawo uczniów do aktywności w szkole i w środowisku lokalnym.
§3
Samorząd reprezentuje interesy wszystkich uczniów wobec dyrekcji, nauczycieli
i rodziców.
§4
Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany
wybierają swoich przedstawicieli do zarządu Samorządu Uczniowskiego, mogą uczestniczyć
w tworzeniu i realizacji programu pracy Samorządu – zgodnie ze Statutem Szkoły §11.2
§5
Samorząd Uczniowski to organizacja uczniów, działająca na rzecz uczniów
i zarządzana przez uczniów.
Rozdział II
Zarząd
§6
Władzami Samorządu są:
1.
Zarząd
2.
Rada Samorządu Uczniowskiego
§7
Spotkania Rady z Zarządem odbywają się raz na dwa tygodnie, a z każdego zebrania
sporządzane są przez sekretarza Rady protokoły. W zebraniach Samorządu Uczniowskiego
mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie szkoły, opiekun Samorządu, Dyrekcja oraz
członkowie Rady Pedagogicznej i członkowie Rady Rodziców. Dokumenty Samorządu
podpisywane są przez przewodniczącego Rady Samorządu i wymagają kontrasygnaty
jednego z członków Rady.
§8
Trójkę klasową tworzą: przewodniczący, zastępca i skarbnik – wybierani przez ogół
klasy na kadencję roczną, z możliwością przedłużenia. Wpływ na kształt personalny
samorządu klasy mają jedynie uczniowie danej klasy.
§9
Uczniom danej klasy przysługuje prawo odwołania trójki klasowej lub jej członka przed
upływem kadencji w przypadku nie reprezentowania interesów danej klasy większością 2/3
głosów.
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Rozdział III
Rada Samorządu Uczniowskiego
§10
Rada Samorządu wybierana jest w wyborach powszechnych. Wybory przeprowadza
Rada Samorządu kończąca swą roczną kadencję, pod nadzorem opiekuna Samorządu.
Wybory do nowej Rady Samorządu odbywają się pod koniec października danego roku.
§11
Każdy z członków Rady pełni odpowiednią funkcję w Radzie Samorządu, najdłużej do
końca października klasy III liceum/gimnazjum. Od listopada danego roku zaczyna działać
nowy Samorząd Uczniowski wybierany w powszechnych wyborach.
§12
W razie konieczności odbywają się wybory uzupełniające do Rady Samorządu.
§13
Rada jest władzą ustawodawczą i wykonawczą Samorządu Uczniowskiego.
§14
W skład Rady wchodzą:
1.
przewodniczący
2.
wiceprzewodniczący
3.
sekretarz
4.
pięciu innych członków Rady
§15
Do kompetencji Rady należy:
 wyrażanie opinii oraz formułowanie wniosków w sprawach szkoły – zgodnie ze
Statutem szkoły §11.3,
 wybór i odwoływanie: przewodniczącego i sekretarza Rady,
 uchwalanie regulaminu Samorządu oraz dokonywanie niezbędnych zmian
i poprawek,
 organizowanie pomocy socjalnej dla uczniów szkoły,
 prowadzenie dokumentacji pracy Samorządu,
 opracowanie planu pracy,
 podejmowanie czynności prawnych w imieniu Samorządu,
 troska o przestrzeganie praw uczniów.
§16
Rada Samorządu ma obowiązek aktywnego wspierania wszelkich inicjatyw Dyrekcji
szkoły i Rady Rodziców dotyczących organizacji szkoły zgodnie ze Statutem szkoły §11.4
§17
Rada dokonuje wyboru opiekuna Samorządu tylko i wyłącznie za jego zgodą.
Rozdział IV
Przewodniczący
§18
Przewodniczący Samorządu powoływany jest przez Radę Samorządu na kadencję
roczną z możliwością przedłużenia.
§19
Przewodniczący odpowiada za ustawodawczą i wykonawczą działalność Rady i
Zarządu.
§20
Do kompetencji przewodniczącego należy:
 planowanie i prowadzenie zebrań Zarządu i Rady Samorządu,
 rozdzielanie zadań pomiędzy członków Zarządu,
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 angażowanie jak największej grupy uczniów do pracy na rzecz Samorządu,
 współpraca z Dyrekcją, Radą Rodziców,
§21
Przewodniczący ma prawo proponowania kandydatów na opiekuna Samorządu oraz
sekretarza.
§22
Przewodniczący podpisuje dokumentację Samorządu.
Rozdział V
Wiceprzewodniczący
§23
Wiceprzewodniczący pomaga przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków, a w
czasie nieobecności przewodniczącego pełni wszystkie jego funkcje i obowiązki.
Rozdział VI
Sekretarz
§24
Sekretarz powoływany jest przez Radę Samorządu na kadencję roczną z możliwością
jej przedłużenia.
§25
Sekretarz odpowiada za:
 dokumentację Samorządu,
 prowadzenie ewidencji członków Samorządu,
 oficjalną korespondencję Samorządu,
 prowadzenie protokołów zebrań Rady Samorządu i Zarządu.
§26
Sekretarz podpisuje protokoły zebrań Rady i Zarządu.
Rozdział VII
Opiekun Samorządu
§27
Opiekun Samorządu jest powoływany przez Radę spośród nauczycieli, którzy wyrażą
na to zgodę. Kadencja opiekuna wynosi rok z możliwością przedłużenia.
§28
Opiekun Samorządu pełni funkcję doradczą.
§29
Opiekun Samorządu pomaga w prowadzeniu oraz zatwierdzaniu dokumentacji.
§30
Opiekun uczestniczy we wszystkich formach pracy Samorządu.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§31
Niniejszy Regulamin jest załącznikiem do Statutu Szkoły.
§32
Wszystkie decyzje podejmowane na posiedzeniach władz Samorządu, uchwalane są
zwykłą większością głosów przy obecności członków uprawnionych do głosowania.
§33
Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.
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§34
Wnioski dotyczące zmian w Regulaminie mogą być zgłaszane przez Zarząd lub pięciu
członków Rady Samorządu. Zgłoszone poprawki poddawane są głosowaniu na najbliższym
posiedzeniu Rady i Zarządu Samorządu uczniowskiego po wcześniejszym poinformowaniu
członków Zarządu.
§35
Samorząd Uczniowski zatwierdził Regulamin na zebraniu w dniu 22.10.2010.
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