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Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum Społecznego w Wyszynie
Regulamin zawiera:
I.

Postanowienia ogólne.

II.

Organy Samorządu Uczniowskiego.

III.

Tryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego.

IV. Zadania Samorządu Uczniowskiego.
V. Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
VI. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.
VII. Postanowienia końcowe.

Wstęp
1. Samorząd Uczniowski Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, zwany
dalej „Samorządem” działa na podstawie art. 55 z dnia 7 września 1991
Ustawy o systemie oświaty (tekst ujednolicony Dz. U. z 1996 r.,
poz.329.).
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin
uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i
powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu
uczniów.
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Rozdział I.
Postanowienia ogólne.
§1
1. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z
dnia 7 września 1991 r. oraz Statut Gimnazjum Społecznego w Wyszynie.
§2
2. Regulamin Samorządu tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie Gimnazjum
Społecznego w Wyszynie.
§3
3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem
Szkoły.
§4
4. Celem działania Samorządu jest:
a) uczenie się demokratycznych zasad współżycia,
b) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
c) uczenie odpowiedzialności i tolerancji.
d) organizacja życia szkolnego, umożliwiająca zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i
zaspokajania własnych zainteresowań.
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Rozdział II
Organy Samorządu Uczniowskiego
§5
Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1. Samorząd Klasowy w składzie:
a) przewodniczący klasy,
b) zastępca przewodniczącego,
c) skarbnik.
2. Rada Samorządu Uczniowskiego, którą tworzą samorządy klasowe
poszczególnych klas.
3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:
a) przewodniczący,
b) zastępca przewodniczącego,
c) skarbnik.
§6
Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:
1. Samorząd Klasowy:
a) reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracuje z Zarządem SU,
b) organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie),
c) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
d) organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.
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2. Rada Samorządu Uczniowskiego:
a) uchwala Regulamin SU,
b) podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,
c) podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,
d) ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok.
3. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
a) reprezentuje Samorząd wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej,
b) kieruje pracą Rady Samorządu Uczniowskiego,
c) organizuje współpracę Samorządu z Samorządami Klasowymi.
d) czuwa nad terminową realizacją planu pracy.
4. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
a) wykonuje uchwały Rady SU,
b) pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
c) występuje z wnioskami do dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców w ramach swoich kompetencji.
d) powołuje dwu- lub trzyosobową sekcję kulturalną odpowiedzialną za
redagowanie gazetki samorządowej spośród chętnych uczniów.
e) w przypadku barku przewodniczącego SU jego kompetencje przejmuje
zastępca.
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Rozdział III
Tryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego
§7
Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej 2/3klasy.
§8
Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby
funkcyjne.
§9
Samorządy klasowe tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.
§ 10
Kandydatów do Zarządu SU zgłaszają Samorządy Klasowe.
§ 11
Kandydaci do Zarządu SU muszą posiadać co najmniej ocenę dobrą z
zachowania.
§ 12
Tryb wyboru Samorządu Uczniowskiego.
1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas I-III w głosowaniu
równym, tajnym i powszechnym.
2. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje uczeń, który otrzymał największą
liczbę głosów.
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3. Zastępcą przewodniczącego Zarządu SU zostaje uczeń, który otrzymał drugą
liczbę głosów, ale nie uczęszcza do tej samej klasy ani równoległej co
przewodniczący. W

przypadku, gdy najwyższy i drugi wynik uzyskali

uczniowie z tej samej lub równoległej klasy, zastępcą przewodniczącego
zostaje uczeń z najwyższą liczbą głosów spośród uczniów z pozostałych klas,
a uczeń z drugim wynikiem zostaje skarbnikiem.
4. Skarbnikiem zostaje uczeń, który otrzymał trzecią liczbę głosów w wyborach,
za wyjątkiem sytuacji opisanej w paragrafie 12, punkcie 3.
5. W celu przeprowadzenia wyborów Rada Samorządu Uczniowskiego
powołuje komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby
kandydujące.
6. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun Samorządu Uczniowskiego.
7. Kadencja wszystkich organów trwa 1 rok kalendarzowy (do dnia następnych
wyborów).
8. Do 12 września klasy zgłaszają minimalnie jednego kandydata do Zarządu.
Kandydat przygotowuje program wyborczy.
9. Kandydaturę opiniuje wychowawca klasy.
10. Kampania trwa dwa tygodnie od 12 września. Nie może ona zakłócić pracy
szkoły.
11.Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego powinny odbyć się do końca
września każdego roku szkolnego.
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§ 13
Obowiązki Komisji Wyborczej:
a) przygotowanie kart do głosowania, poprzez wpisanie nazwisk kandydatów w
kolejności alfabetycznej i opieczętowanie ww. kart.
b) przeprowadzenie tajnego głosowania (oddanie ważnego głosu następuje
przez postawienia znaku X przy jednym z kandydatów i wrzucenie karty
wyborczej do urny wyborczej).
c) zliczenie wszystkich kart do głosowania i przygotowanie protokołu
wyborczego.
§ 14
Kandydaci do Rady SU powinni spełniać warunki podane w § 12. niniejszego
regulaminu.

Rozdział IV
Zadania Samorządu Uczniowskiego
§ 15
Praca Samorządu koncentruje się na:
a) organizacji działalności kulturalnej.
b) organizacji imprez sportowych i rozrywkowych zgodnie z zainteresowaniami
uczniów.
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§ 16
Do zadań Samorządu Uczniowskiego należą:
1.Troska o czystość, estetykę oraz stan sprzętu szkolnego.
2. Aktualizowanie gazetki samorządowej na korytarzu szkolnym.
3. Rozwijanie pracy samorządu szkolnego i klasowego poprzez
zagwarantowanie im realizacji podstawowych praw uczniowskich:
a) prawa do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami,
b) prawa do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie własnych
proporcji

między

wysiłkiem

szkolnym

a możliwością

rozwijania

i

zaspokajania własnych zainteresowań,
c) prawa do zapoznania się z programem wychowawczym szkoły,
d) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej

zgodnie

z

własnymi

potrzebami

i możliwościami

organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły, np. dyskotek,
andrzejek, zabawy choinkowej, Dnia Dziecka,
c) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
4. Reagowanie na wszelkie oficjalne głosy poszczególnych uczniów i klas.
5. Wyrażanie opinii o ocenianym nauczycielu.
§ 17
Samorząd Uczniowski do 31 października przedstawia Dyrektorowi i Radzie
Pedagogicznej plan działania na dany rok szkolny.
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§ 18
Uczeń wchodzący w skład Rady lub Zarządu Samorządu Uczniowskiego może
być z niego usunięty, jeśli:
a) swoim zachowaniem daje zły przykład,
b) nie uczestniczy w pracach Samorządu.

Rozdział V
Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego
§ 19
Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybierają uczniowie klas I – III.
Gimnazjum Społecznego w Wyszynie z członków Rady Pedagogicznej.
§ 20
Opiekun czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego.
§ 21
Opiekun pośredniczy między uczniami a nauczycielami. Doradza i wspomaga
inicjatywę uczniowską.
§ 22
Kadencja opiekuna trwa 1 rok kalendarzowy.
§ 23
Wybory na opiekuna SU organizuje Komisja Wyborcza powołana przez Radę
Samorządu Uczniowskiego oraz opiekuna kończącego kadencję. W przypadku
dłuższej nieobecności opiekuna, nad organizacją i przebiegiem wyborów czuwa
nauczyciel wyznaczony przez dyrektora.
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Rozdział VI
Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego
§ 24
Samorząd dokumentuje swoją działalność poprzez:
a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
b) Plan Pracy Samorządu,
c) Sprawozdania z działalności Samorządu.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 25
1. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy
udziałem wszystkich zainteresowanych stron.
§ 26
2. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego
powodu negatywnie oceniani.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Zatwierdzono: 29 września 2014 r.
11

