KONSTYTUCJA SAMORZĄDU SZKOLNEGO
I. ZASADY OGÓLNE
Samorząd uczniowski tworzony jest przez wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych "Jabłonki".
Posiada on własne prawa i organy przedstawicielskie  Radę Samorządową. Jego działalność jest zgodna
ze Statutem Szkoły.
II. SZKOLNA KOMISJA WYBORCZA
1. Szkolna Komisja Wyborcza wybierana jest przez ustępującą Radę (dotychczasowy Samorząd
Szkolny).
2. Szkolna Komisja Wyborcza składa się z 3 uczniów. Jej członkowie nie mogą być kandydatami w
wyborach do Rady. Komisja ogłasza listy kandydatów na podstawie przedłożonych jej list i
oświadczeń.
3. Szkolna Komisja Wyborcza przygotowuje: listy osób uprawnionych do głosowania (są nimi
wszyscy, którzy w dniu wyborów są formalnie uczniami szkoły),podstemplowane karty do
głosowania.
4. W dniu wyborów członkowie Szkolnej Komisji Wyborczej pełnią dyżur przy urnie wyborczej. Na
podstawie złożonego na liście wyborców podpisu rozdają karty do głosowania.
5. Szkolna Komisja Wyborcza ogłasza wynik wyborów w następnym dniu po zakończeniu
głosowania.
III. Rada Samorządowa
1. Rada tworzona jest przez przedstawicieli wybranych przez ogół uczniów szkoły w wyborach
wolnych, tajnych, równych i bezpośrednich. Kadencja Rady trwa jeden rok szkolny i kończy się z
chwilą zebrania się nowo wybranej Rady.
1. Wybory do Rady odbywają się raz w roku. Termin ich wyznaczony jest przez ustępującą Radę.
Wybory muszą odbyć na początku roku szkolnego, w dniu uzgodnionych z Opiekunem Samorządu.
2. Termin wyborów jest ogłoszony publicznie.
3. Za przeprowadzenie wyborów, ich przebieg i ogłoszenie wyników odpowiedzialna jest Szkolna
Komisja Wyborcza.
4. Kandydatem do Rady może być każdy uczeń, który uzyska wcześniejsze pisemne poparcie
(udokumentowane podpisami) co najmniej 3 innych uczniów i wyrazi pisemną zgodę na
kandydowanie. Listy z poparciem dla poszczególnych kandydatów i ich oświadczenia
przedkładane są Szkolnej Komisji Wyborczej.
5. Kandydaci i ich zwolennicy mogą organizować kampanię przedwyborczą.
6. Zarówno kampania przedwyborcza jak i ogłaszanie przedwyborczych sondaży opinii publicznych
muszą zakończyć się najpóźniej na 24 godziny przed wyznaczonym terminem wyborów.
7. Członkami Rady zostają te osoby, które zajmą pierwszych pięć miejsc uzyskując największą
liczbę głosów w wyborach.

8. W przypadku równej ilości głosów oddanych na osoby, które w wyborach zajęły miejsca
decydujące o mandacie przeprowadza się dodatkowe głosowanie według opisanych zasad w dniu
wyznaczonym przez Szkolną Komisję Wyborczą.
9. Pierwsze posiedzenie Rady odbywa się w dniu wyznaczonym przez Szkolną Komisję Wyborczą,
nie później jednak niż 7 dnia po wyborach.
10. Na pierwszym swoim posiedzeniu Rada wybiera swojego Przewodniczącego. Ma on czuwać nad
przebiegiem obrad i przewodniczyć obradom Rady.
11. Rada wybiera 3 kandydatów spośród nauczycieli szkoły na funkcję Opiekuna Samorządu
Szkolnego.
12. Wybory opisane w pkt 1112 dokonywane są tajnie, zwykła większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków Rady
13. Rada rezygnuje z opieki osoby wyznaczonej na funkcję Opiekuna Samorządu Szkolnego w
głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, tylko wówczas jeśli na tym samym posiedzeniu
wyznaczy 3 innych kandydatów na tą funkcję.
14. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego na wniosek: Rady Samorządowej, bądź
opiekuna Samorządu złożony na ręce Przewodniczącego.
15. Termin posiedzeń Rady podawany jest co najmniej na dwa dni wcześniej na szkolnej tablicy
ogłoszeń.
IV. OPIEKUN SAMORZĄDU.
1. Opiekunem Samorządu jest osoba wybrana przez Dyrektora spośród 3 kandydatów
przedstawionych przez Radę.
2. Opiekun Samorządu może uczestniczyć w posiedzeniach Rady za jego zgodą.
3. Opiekun służy pomocą i wspiera działania Samorządu oraz pełni rolę mediatora pomiędzy
Samorządem a Dyrektorem i Radą Pedagogiczną.
V. SAMORZĄD KLASOWY
1. Samorząd klasowy działa na mocy odrębnych przepisów, nie sprzecznych z tym i innymi
przepisami szkolnymi.
2. Samorząd klasowy jest wyłaniany przez klasę w wyborach tajnych, równych, bezpośrednich.
3. Działa on na terenie klasy. Do jego zadań należy m.in. organizacja uroczystości klasowych,
przestawianie propozycji ocen z zachowania, współdziałanie z wychowawcą klasy.
VII. ZATWIERDZENIE I ZMIANA KONSTYTUCJI
1.

Zatwierdzenie i zmiana Konstytucji Samorządu Szkolnego możliwa jest na ogólnym
zebraniu uczniów szkoły większością co najmniej 3/5, wobecności co najmniej połowy, w
głosowaniu tajnym . Konstytucja wchodzi w życie po podpisaniu jej przez Dyrektora Szkoły.

Konstytucja Samorządu Szkolnego została przedstawiona na ogólnym zebraniu uczniów szkoły w dniu
15.09.2006 r zatwierdzona i przyjęta.

