STATUT SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO
W KĘTRZYNIE
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Rozdział I
Art. 1
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Art.2 Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1. Samorządy Klasowe
2. Sejmik
3. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego i jego zastępca
4. Sekcje

Rozdział II
SAMORZĄDY KLASOWE
Art. 3 Samorządy Klasowe składają się z Przewodniczącego SK, Zastępcy Przewodniczącego SK oraz
Skarbnika.
Art.4 Na wniosek wychowawcy klasa może powołać dodatkowych członków SK.
Art.5 Samorządy klasowe są wybierane i działają na terenie klasy na zasadach określonych przez tą klasę.
Art.6 Samorządy klasowe są suwerenne, nie podlegają żadnym innym organom SU. Odwołać lub kontrolować
dany samorząd może tylko klasa, która go wybrała.
Art. 7 Wychowawca klasy zobowiązany jest poświęcić lekcję godziny wychowawczej na początku roku
szkolnego na przeprowadzenie wyborów do SK do końca drugiego tygodnia września oraz na początku
października w celu przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego SU.

Rozdział III
SEJMIK
Art. 8 Sejmik składa się z reprezentantów wszystkich klas oraz z wybranego w powszechnych wyborach
Przewodniczącego SU.
Art.9 Obradami Sejmiku kieruje Przewodniczący SU.
Art. 10 Sejmik podejmuje uchwały określające podstawowe kierunki działalności Prezydium SU oraz sekcji.
Art. 11 Sejmik organizuje życie społeczne szkoły, podejmuje decyzje o przeprowadzeniu referendum, opiniuje
zmiany w Statucie i WZO.
Art. 12 Uchwały zapadają większością głosów przy obecności co najmniej dwu trzecich ogólnej liczby posłów.
Jeżeli w posiedzeniu Sejmiku bierze udział więcej niż jeden reprezentant klasy, wówczas każda klasa ma jeden
głos. Uchwały przyjęte przez Sejmik podpisuje Przewodniczący SU i podaje do wiadomości społeczności
szkolnej w gablocie informacyjnej.
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Art. 13 Zebrania Sejmiku ustala się systematycznie raz w miesiącu. Sejmik może zostać dodatkowo zwołany
również na wniosek: uczniów szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Dyrektora szkoły lub opiekunów
SU.
Art. 14 Na obrady sejmiku powinna być udostępniona sala lekcyjna.

Rozdział IV
PRZEWODNICZĄCY SU
Art. 15 Przewodniczący SU jest wybierany przez wszystkich uczniów w powszechnych, równych i tajnych
wyborach.
Art. 16 Przewodniczący SU przewodniczy obradom Sejmiku. Przysługuje mu prawo rozstrzygnięcia głosu
w obradach Sejmiku w chwili, gdy głosy rozłożą się następująco: 50% za i 50% przeciw.
Art. 17 Kadencja Przewodniczącego SU mija z chwilą powołania w powszechnych wyborach nowego
przewodniczącego SU, gdy dotychczasowy Przewodniczący przestanie być uczniem szkoły, nie będzie mógł
wykonywać dalej swojej funkcji lub poda się do dymisji.
Art. 18 Przewodniczący SU może poddać się do dymisji z podaniem konkretnego powodu.
Art. 19 W przypadku czasowej niemożności wykonywania obowiązków Przewodniczącego SU wszelkie jego
kompetencje i obowiązki przejmuje wskazany przez niego zastępca.
Art. 20 Przewodniczący SU lub zastępca reprezentuje społeczność szkolną na wyznaczonych uroczystościach
szkolnych i na zewnątrz szkoły oraz na posiedzeniach Rady Pedagogicznej za zgodą Dyrekcji szkoły.

Rozdział V
OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO
Art. 21 Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego są wybierani na czas nieokreślony w powszechnym
głosowaniu przez uczniów szkoły.
Art. 22 Opiekunowie SU są wybierani spośród wszystkich nauczycieli zatrudnionych na stałe w szkole
(przynajmniej dwie osoby).
Art. 23 Opiekunowie SU mogą przedstawiać sprawy związane z działalnością SU dyrektorowi szkoły i
nauczycielom.

Rozdział VI
SEKCJE
Art. 24 Sekcje powoływane są uchwałą Sejmiku lub zarządzeniem Przewodniczącego SU.
Art. 25 Sekcje mogą być powoływane na stałe lub na czas określony.
Art. 26 Sekcja składa się z grupy uczniów, a jej liczebność zależy od celu, w jakim powstaje.
Art. 27 Uchwała wyznacza skład sekcji, zakres działalności i rolę sekcji.
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