Załącznik Nr 5 do statutu
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pszowie
Regulamin samorządu uczniowskiego
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a samorządy
klasowe wszyscy uczniowie danej klasy.
2. Samorząd klasowy wybiera radę samorządu klasowego ( trzech uczniów),
z których jeden pełni funkcję przewodniczącego, dwaj pozostali funkcję
sekretarza i skarbnika.
a) radę samorządu klasowego wybiera się w wyborach tajnych na
lekcjach godz.wych. do kończ września rozpoczynającego rok
szkolny,
b) kadencja rady trwa jeden rok,
c) w uzasadnionych przypadkach dwa lata – za zgodą samorządu
klasowego.
3. Radę samorządu uczniowskiego tworzą rady samorządów klasowych.
4. Rada samorządu uczniowskiego wybiera w wyborach tajnych:
- przewodniczącego,
- dwóch wiceprzewodniczących,
- dwóch sekretarzy,
- czterech członków prezydium.
W/w tworzą prezydium rady i reprezentują samorząd uczniowski w kontaktach
z radą pedagogiczną i z dyrekcją.
5. Kandydatów do prezydium zgłaszają samorządy klasowe i ustępujące
prezydium.
6. W skład rady mogą wejść pracownicy, przedstawiciele stowarzyszeń
młodzieżowych działających w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
za zgodą członków.
7. Kadencja prezydium samorządu uczniowskiego trwa jeden rok i może być
przedłużona na okres dwóch lat za zgodą rady samorządu uczniowskiego.
8. Rada samorządu uczniowskiego wybiera w głosowaniu tajnym członków
stałych komisji. Pięcioosobowymi stałymi komisjami rady są:
- komisja plastyczna,
- komisja kulturowo-oświatowa,
- komisja sportowa.
Komisją doraźną jest komisja dyscyplinarna.
Kandydatów do komisji zgłaszają samorządy klasowe.
9. Kadencja komisji trwa dwa lata.
10.Wybory organów samorządu są prawomocne, gdy bierze w nich udział
co najmniej 50% uprawnionych wyborców.

11.Wszystkie uchwały organów samorządu zapadają zwykłą większością
głosów.
12.Zebrania organów samorządu są dokumentowane w postaci protokołów,
za dokumentację odpowiedzialni są sekretarze poszczególnych organów.
13.Zebrania organów zwoływane są w formie ogłoszeń umieszczonych
w gablocie samorządu.
14.Organy samorządu są zobowiązane opracować roczny ramowy plan
działania.
15.Rada samorządu uczniowskiego ma prawo zgłaszania kandydatów na
opiekuna samorządu z ramienia rady pedagogicznej.
16.Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej, dyrektorowi, radzie
rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w
szczególności dotyczących praw i obowiązków uczniów wynikających
ze statutu szkoły. Referujący w/w sprawy jest przewodniczący rady
samorządu uczniowskiego.
17.Samorządy klasowe mają głos doradcy podczas ustalania przez
wychowawcy ocen zachowania. Szczegółowe kryteria ocen są dołączone
do statutu szkoły.
18.Zebrania, narady, spotkania itp., wynikające z działalności samorządu
odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, a za zgodą
wychowawcy klasy mogą odbywać się również podczas godziny
przeznaczonej do jego dyspozycji.

