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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 

Jedynym reprezentantem ogółu podopiecznych jest Rada Uczniów. 

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIÓW 

§ 4 

Do głównych celów działalności Rady Uczniów należą: 

1. badanie potrzeb uczniów i odpowiadanie na nie 

2. dbanie, aby każdy czuł się w szkole jak najlepiej, udzielanie wsparcia osobom 

zgłaszającym trudności, przyjmowanie skarg 

3. inicjowanie i wprowadzanie zmian w obszarze ośrodka zgodnych z potrzebami 

uczniów 

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

5. włączanie się w rozwój oferty zajęć popołudniowych oraz organizowanie 

uroczystości i akcji charytatywnych, kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych 

Rozdział III: ORGANY I KOMPETENCJE. 

§5 

Do organów Samorządu Uczniowskiego należą: 

1. Rada Uczniów złożona z 15 osób będących reprezentantami klas.  

2. Rada Wolontariatu, którą tworzą działające w Ośrodku Szkolne Koła 

Wolontariatu. Ich pracę regulują osobne regulaminy. 



 

§ 6 

1. Kadencja Rady Uczniów trwa jeden rok szkolny. 

2. Mandat radnego w Radzie Uczniów wygasa w razie:  

a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce wychowawców klasy oraz opiekuna 

samorządu 

b. końca kadencji,  

c. po ukończeniu nauki w szkole. 

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji, klasa przeprowadza 

wybory nowego przedstawiciela nie później niż dwa tygodnie po wygaśnięciu 

mandatu. 

§ 7 

Do kompetencji Rady Uczniów  należy: 

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

2. przedstawianie radzie pedagogicznej wniosków, opinii i potrzeb uczniów we 

wszystkich sprawach Ośrodka 

3. 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 

4. wnioskowanie we wszystkich sprawach Ośrodka w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów wynikających z Ustawy Prawo oświatowe, 

Art.85.5 

5. konsultowanie zmian w dokumentach Ośrodka w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów. 

6. zwoływanie forum z terminie ustalonym z dyrektorem Ośrodka 

7. powoływanie dodatkowych organów wspierających pracę Rady Uczniów jak: 

 Uczniowska Komisja Przyjęć 

 Sąd Uczniowski 

 Zespół ds. poradnictwa 

§ 8 

Działalność dodatkowych organów określają odnośne regulaminy ustanawiane 

w przypadku powołania któregoś z dodatkowych organów przez Radę Uczniów. 



 

§ 9 

Do obowiązków  Rady Uczniów należy: 

1. opracowanie rocznego planu działania w oparciu o rozpoznane potrzeby 

uczniów 

2. uczestnictwo w obradach i realizacja celów uczniów, 

3. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania 

§10 

Rada Uczniów jest ciałem demokratycznym, gdzie wszyscy członkowie mają równe 

prawo głosu. Radni podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków.   

Rozdział IV: OPIEKUN  SAMORZĄDU UCZNIÓW 

§ 11 

Opiekę nad pracą Rady Uczniów sprawuje dwóch Opiekunów, co roku wybieranych  

przez Radę Uczniów spośród wszystkich nauczycieli i wychowawców-socjoterapeutów. 

Nominacja na Opiekuna SU wymaga zgody zainteresowanego i zatwierdzenia przez 

dyrektora Ośrodka. 

§12 

Opiekunowie Samorządu Uczniów wspomagają jego działalność poprzez: 

1. wsparcie w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 

2. inspirowanie uczniów do działania. 

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA 

§ 13 

Wyboru radnych do Rady Uczniów dokonują poszczególne klasy. Wybory 

przeprowadzają wychowawcy klas do końca września. 

 

Dotychczasowi opiekunowie Samorządu Uczniów zwołują I posiedzenie Rady 

Uczniów na początku października. 

§14 

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) oraz prawo kandydowania (bierne prawo 

wyborcze) posiada każdy uczeń klasy. 



 

§ 15 

Za zgodą dyrektora na wniosek wychowawców prawa wyborcze mogą być rozciągnięte 

na osoby nie będące na liście uczniów z powodu oczekiwania na wydanie orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego. 

§16 

Skargi na nieprawidłowy przebieg wyborów przyjmuje, bada i rozstrzyga dyrektor 

Ośrodka. 

Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE 

§ 17 

Na początku każdego roku przeprowadza się konsultacje treści niniejszego Regulaminu 

ze wszystkimi podopiecznymi Ośrodka w celu pozyskania uwag i sugestii do zmian. 

Ogół uczniów każdego roku zatwierdza Regulamin Samorządu Uczniów. 

Zmiany Regulaminu Samorządu Uczniów może dokonać Rada Uczniów podając do 

wiadomości uczniów na Forum swoje propozycje i przeprowadzając powszechne 

głosowanie.  

§ 18 

Niniejszy Regulamin uchwalony został przez ogół uczniów Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii nr 1 „SOS” i wchodzi w życie z dniem 21.11.2018 roku 

 


