REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W AKADEMICKIM ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
w Chorzowie

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz.
2572).
2. Statut Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie, zwanego dalej Zespołem.
§1
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu.
Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1. Samorządy Klasowe,
2. Rada Młodzieżowa.

§2
1. Samorząd Klasowy wybierają uczniowie klasy w wyborach tajnych i bezpośrednich.
2. Samorząd Klasowy składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Skarbnika
Klasowego.
3. Kandydatami do Samorządu Klasowego (w liczbie co najmniej czterech) są uczniowie oddziału,
zgłaszani przez uczniów danego oddziału.
4. Kandydaci z największą liczbą głosów zostają odpowiednio Przewodniczącym Samorządu
Klasowego, Zastępcą Przewodniczącego i Skarbnikiem Klasowym.
5. Wybory przeprowadzane są na początku roku szkolnego.
6. Kadencja Samorządu Klasowego trwa jeden rok.
7. Organizacją wyborów zajmuje się wychowawca klasy.
8. Samorząd Klasowy ma za zadanie współpracowad z wychowawcą w działalności pozalekcyjnej
klasy i współdziaład z Radą Młodzieżową, przy realizacji jej programu, przez angażowanie
członków społeczności klasowej.
§3
1. Radę Młodzieżową wybiera Samorząd Uczniowski spośród uczniów Zespołu, w wyborach
równych, tajnych i bezpośrednich.
2. W skład Rady Młodzieżowej wchodzi:
1) Przewodniczący,
2) Zastępca Przewodniczącego,
3) Sekretarz,
4) Skarbnik.

3. Wybory do Rady Młodzieżowej odbywają się w ostatniej dekadzie października.
4. Kadencja Rady Młodzieżowej trwa od 1 listopada danego roku kalendarzowego do 31
października roku następnego.
5. Kandydatów do Rady Młodzieżowej zgłaszają przewodniczący samorządów klasowych.
6. Liczba kandydatów do Rady Młodzieżowej jest nieograniczona.
7. Każdy kandydat ma prawo prowadzid na terenie szkoły swoją kampanię wyborczą, zgodnie
z postanowieniami Statutu Zespołu i Regulaminu Zespołu oraz z ogólnie przyjętymi normami
współżycia społecznego.
8. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowieo i norm, o których mowa w §3 ust. 7, Dyrektor
Zespołu lub Przewodniczący Rady Młodzieżowej, ma prawo przerwad kampanię wyborczą danego
kandydata.
9. Organizacją wyborów, ustaleniem i ogłoszeniem terminu składania kandydatur, ogłoszeniem listy
kandydatów oraz ustaleniem i ogłoszeniem czasu kampanii wyborczych i dnia wyborów, zajmuje
się ustępująca Rada Młodzieżowa.
10. Termin składania kandydatur oraz czas trwania kampanii wyborczej nie powinien byd krótszy niż
jeden tydzieo.
§4
Kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów zostaje Przewodniczącym Rady Młodzieżowej.
§5
1. Przewodniczący Rady Młodzieżowej:
1) powołuje członków Rady do pełnienia funkcji Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika, spośród
członków Samorządu Uczniowskiego,

2) ma prawo powoływad i odwoływad spośród członków Samorządu Uczniowskiego, dla
wypełniania działalności programowej Rady Młodzieżowej, Przewodniczących odpowiednich
komisji,
3) reprezentuje Radę Młodzieżową wobec innych organów Zespołu.
2. W przypadku dłuższej niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego jego kompetencje
przejmuje Zastępca Przewodniczącego.
3. Skarbnik Rady Młodzieżowej zajmuje się księgowaniem wpływów i wydatków środków
finansowych znajdujących się w dyspozycji Rady Młodzieżowej. Sprawozdanie ze swojej
działalności
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i Przewodniczącemu Rady Rodziców.
§6
Dyrektor Zespołu, po konsultacji z Radą Młodzieżową, powołuje spośród nauczycieli etatowych
szkoły Opiekuna Rady Młodzieżowej, na czas trwania jej kadencji.
§7
Opiekun Rady Młodzieżowej ma za zadanie:
1. kontrolowad zgodnośd działalności Rady Młodzieżowej z postanowieniami Statutu Zespołu
i Regulaminu Zespołu,
2. pomagad Radzie Młodzieżowej i jej komisjom w rozwiązywaniu problemów związanych z ich
działalnością,
3. współdziaład z Radą Młodzieżową w realizacji jej działalności programowej,
4. kontrolowad działalnośd finansową Rady Młodzieżowej poprzez opiniowanie projektu budżetu
Rady Młodzieżowej, przedstawionego przez jej Przewodniczącego i kontrolę realizacji budżetu.

§8
1. Organy Samorządu mogą przedstawiad Dyrektorowi Zespołu, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie
Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących
realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawa do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi
wymaganiami, jak również prawa do konsultowania ewentualnych zmian,
2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawa do organizacji życia szkolnego, do zachowania właściwych proporcji między
obowiązkami szkolnymi, a możliwością rozwijania własnych zainteresowao, w szczególności
przez przedstawianie propozycji do kalendarza imprez i uroczystości szkolnych,
4) prawa do redagowania i wydawania gazetek szkolnych, i szkolnych stron internetowych,
realizowanego w porozumieniu z Radą Młodzieżową. Odpowiedzialnośd za treśd zawartą
w w/w wydawnictwach ponosi opiekun Rady Młodzieżowej,
5) prawa do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rekreacyjnej oraz
rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, w porozumieniu z Dyrektorem
Zespołu i opiekunem Rady Młodzieżowej.
6) prawa do przedstawienia Dyrektorowi Zespołu kandydatury nauczyciela na opiekuna Rady
Młodzieżowej.
2. W wyjątkowym, szczegółowo uzasadnionym przypadku, Przewodniczący Rady Młodzieżowej ma
prawo przedłożyd Dyrektorowi Zespołu wniosek o zmianę opiekuna Rady Młodzieżowej.

§9
Środki finansowe przeznaczone na swoją działalnośd Rada Młodzieżowa uzyskuje z:
1. dotacji Rady Rodziców
2. dochodów z imprez szkolnych organizowanych przez Radę Młodzieżową
3. środków uzyskanych z darowizn na rzecz Samorządu Uczniowskiego

§10
1. Niniejszy regulamin oraz ewentualne zmiany uchwala zebranie Samorządów Klasowych, zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
2. Wnioski o zmiany w brzmieniu Regulaminu ma prawo wnosid do Rady Młodzieżowej Dyrektor
Zespołu, opiekun Rady Młodzieżowej, Przewodniczący Rady Młodzieżowej lub Samorząd
Klasowy.
3. Przewodniczący Rady Młodzieżowej ma obowiązek, w terminie do dwóch tygodni od momentu
otrzymania wniosku, zwoład zebranie Samorządów Klasowych, w celu jego przegłosowania.

§11
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 września 2007
roku.

