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Regulamin Gońców SOSu  

 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 

nr 1 „SOS”. 

§ 2 

Samorząd uczniowski w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 „SOS” działa 

na podstawie Ustawy Prawo oświatowe, Statutu Ośrodka i niniejszego Regulaminu. 

§ 3 

Jedynymi reprezentantami ogółu podopiecznych są Gońcy Sosu. 

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI Gońców SOSu 

§ 4 

Do głównych celów działalności Gońców SOSu należą: 

1. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania 

wspólnych decyzji w sprawach Ośrodka,  

2. przedstawianie radzie pedagogicznej wniosków, opinii i potrzeb uczniów 

we wszystkich sprawach Ośrodka, 

3. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów 

i realizowanie własnych pomysłów da wspólnego dobra, 

4. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 

5. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, 

sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole, 

6. reprezentowanie uczniów przed dyrekcją, radą pedagogiczną i innymi organami. 

Rozdział III: OPIEKUN Gońców SOSu 

§ 5 

Opiekę nad pracą Gońców SOSu sprawuje Opiekun Gońców SOSu co roku wybierany 

przez grono Gońców SOSu spośród wszystkich nauczycieli  i wychowawców-

socjoterapeutów. 
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§6 

Opiekun Gońców SOSu wspomaga jego działalność poprzez: 

1. wsparcie w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 

2. inspirowanie uczniów do działania. 

 

Rozdział IV: ORGANY,  KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA. 

§7 

Do wybieralnych organów Samorządu Uczniowskiego należą: 

1. Przedstawiciele Samorządów Klasowych. 

2. Gońcy SOSu 

3. Rada Wolontariatu reprezentantami poszczególnych klas. Do ich 

§8 

Radę Wolontariatu tworzą działające w Ośrodku Szkolne Koła Wolontariatu. Ich pracę 

regulują osobne regulaminy. 

§9 

Kadencja Gońców SOSu oraz Przedstawicieli Samorządów Klasowych  trwa jeden rok 

szkolny. 

§10 

Przedstawiciele Samorządów Klasowych  są reprezentantami poszczególnych klas. 

Do ich kompetencji należy: 

1. identyfikowanie potrzeb uczniów; 

2. inspirowanie i zachęcanie uczniów we własnej klasie do działalności kulturalnej, 

oświatowej, sportowej, rozrywkowej i naukowej; 

3. współpraca z Gońcami SOSu, w szczególności powiadamianie o problemach 

i potrzebach uczniów oraz przekazywanie klasie informacji o działalności Gońców 

SOSu. 

§11 

Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy: 

1. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Gońców SOSu. 

2. reprezentowanie swoich klas na zebraniach Przedstawicieli Samorządów Klasowych 

z Gońcami SOSu. 

3. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Gońców SOSu; 
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§ 12 

Do kompetencji Gońców SOSu  należy: 

1. opiniowanie:  

a. skreślenia ucznia z listy podopiecznych (procedury wydawania opinii 

dotyczącej skreśleń zawarte są w załączniku nr. 1) 

b. kryteriów średniej ocen do stypendium szkolnego  

2. wnioskowanie we wszystkich sprawach Ośrodka w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów wynikających z Ustawy Prawo oświatowe, 

Art.85.5 

 

3. konsultowanie zmian w dokumentach Ośrodka w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów. 

§ 13 

Do obowiązków  Gońców SOSu należy: 

1. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich, 

2. opracowanie rocznego planu działania Gońców SOSu,. 

3. uczestnictwo w obradach i realizacja celów uczniów, 

4. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji, 

5. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów, 

6. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Gońców SOSu. 

§14 

Organ Gońców jest ciałem demokratycznym, gdzie wszyscy członkowie mają równe prawo 

głosu.  Gońcy SOSu podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków. 

§ 15 

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach działań Gońców SOSu zostaje 

ustalony na posiedzeniu. 

§ 16 

Posiedzenia Gońców Sosu odbywają się co najmniej dwa razy w miesiącu. 

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA 

§ 17 

Organy Samorządu Uczniowskiego ( Przedstawiciele Samorządów Klasowych i Gońcy 

Sosu) wybierane są co roku w miesiącach: wrześniu lub/i październiku. Ich kadencja trwa 

do końca października następnego roku.  



4 

 

§ 18 

Wybory są równe, tajne, powszechne. 

§19 

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły. 

§ 20 

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na: 

1. Gońca SOSu — posiada każdy uczeń szkoły; 

2. Przedstawiciela Samorządu Klasowego — posiada każdy uczeń danej klasy. 

§21 

Ogólnoszkolne wybory do Gońców SOSu przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza 

w skład której wchodzą ochotnicy po jednym z każdego poziomu klasowego wyłonieni 

na Forum przez ogół uczniów. 
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§22 

Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na minimum 5 dni przed ustalonym przez 

dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy: 

1. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów; 

2. ogłoszenie nazwisk kandydatów; 

3. opracowanie zasad przebiegu kampanii wyborczej; 

4. przygotowanie wyborów (listy uprawnionych do głosowania, karty do głosowania, 

lokal, urna wyborcza); 

5. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów; 

6. przeprowadzenie wyborów; 

7. obliczenie głosów; 

8. ogłoszenie wyników. 

§23 

Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób: 

1. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Gońców SOSu umieszczone 

są w kolejności alfabetycznej; 

2. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą 

w określonym miejscu i terminie, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do 

głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej; 

3. Członkami Gońców SOSu zostaje pierwszych 9 osób, które otrzymało największą 

liczbę głosów; 

4. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje 

trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory 

uzupełniające; 

5. Skargi na nieprawidłowy przebieg wyborów przyjmuje, bada i rozstrzyga Dyrektor 

Ośrodka. 

§24 

1. Mandat Gońców SOSu  oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie: 

a. rezygnacji, 

b. końca kadencji, 

c. po ukończeniu nauki w szkole. 

2. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji: 

a. w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego — samorząd klasowy 

przeprowadza uzupełniające wybory, 

b. w miejsce Gońca SOSu – Gońcy SOSu przeprowadzają uzupełniające wybory 

powszechne. 
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Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE 

§ 25 

1. Każdego roku na początku pracy Gońców Sosu przeprowadza się konsultacje treści 

niniejszego Regulaminu ze wszystkimi podopiecznymi Ośrodka w celu pozyskania 

uwag i sugestii do zmian. 

2. Zmiany Regulaminu Gońców SOSu można dokonać podczas wspólnych obrad 

Przedstawicieli Samorządów Klasowych  i Gońców SOSu. 

3. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty 

jej podjęcia. Nowy Regulamin zostaje umieszczony na stronie Ośrodka. 

§ 26 

Niniejszy Regulamin uchwalony został przez ogół uczniów Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii nr 1 „SOS” i wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2017r. 
 


