REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
GIMNAZJUM IM. KAROLA WOJTYŁY W MIĘDZYBOROWIE
Dokument jednolity, zmieniony decyzją Rady Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum
w dniu 11 czerwca 2013 r.

§1. Podstawa prawna:
1. Samorząd Uczniowski Gimnazjum, zwany dalej Samorządem lub SU, działa w oparciu o:
a) art. 55 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7.09.1991r.
b) Statut Gimnazjum W Międzyborowie.

§2. Postanowienia ogólne:
1. Samorząd Uczniowski jest organizacją powołaną przez uczniów Gimnazjum im. Karola
Wojtyły.
2. Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie gimnazjum reprezentowani przez Radę
Samorządu Uczniowskiego i Prezydium Samorządu Uczniowskiego.
3. Samorząd jest organizacją niezależną od jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.

§3. Struktura Samorządu Uczniowskiego:
1. Samorząd stanowią wszyscy uczniowie szkoły.
2. Władzami Samorządu są:
- na szczeblu klasy:

samorząd klasowy;

- na szczeblu szkoły:

Rada Samorządu Uczniowskiego i Prezydium Samorządu

Uczniowskiego.
3. Samorząd klasowy składa się z:
-

przewodniczącego,

-

zastępcy przewodniczącego,

-

skarbnika,

-

sekretarza.

4. Radę Samorządu Uczniowskiego stanowią dwaj reprezentanci poszczególnych klas
(przewodniczący klasy i jego zastępca).
5. Prezydium Samorządu Uczniowskiego stanowią:
-

przewodniczący,

-

zastępca,

-

sekretarz

-

skarbnik.
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§4. Cele Samorządu Uczniowskiego:
1. Uczestnictwo

uczniów

w

samodzielnym

rozwiązywaniu

własnych

problemów,

koleżeńskich oraz klasowych.
2. Partnerstwo w stosunkach z nauczycielami w realizacji celów dydaktycznych,
wychowawczych oraz opiekuńczych.
3. Rozwijanie

demokratycznych

form

współdziałania,

współżycia,

przyjmowanie

współodpowiedzialność za jednostki i grupę.
4. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do aktywności
społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
5. Nabywanie postaw obywatelskich i kształtowanie cech oraz umiejętności przywódczych.
6. Planowanie i osiąganie założonych celów.

§5. Zadania Samorządu Uczniowskiego:
1. Organizowanie życia szkolnego. Zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania
zainteresowań uczniów.
2. Pobudzanie i organizowanie form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji
celów i zadań szkoły.
3. Występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego
i sposobu ich realizowania.
4. Współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych i kulturalnych.
5. Udział w przygotowywaniu akademii z okazji uroczystości szkolnych i państwowych.
6. Współudział w organizowaniu imprez szkolnych.
7. Troska o godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, kultywowanie i wzbogacanie jej
tradycji.
8. Zapewnienie uczniom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego
wpływu na działalność szkoły w szczególności do:
a. Przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wniosków i opinii
we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów,
b. Uzyskania rzetelnej informacji na temat samego siebie i swoich postępów w nauce,
c. Znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów,
d. Przedstawiania na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej sprawozdania
z pracy Samorządu Szkolnego za dany rok szkolny,
e. Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z Dyrektorem szkoły.
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9. Informowanie uczniów o prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz
zasadach współpracy z Samorządem Uczniowskim.
10. W realizacji zadań Samorząd współpracuje z innymi organizacjami działającymi w szkole.
11. Samorząd współpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami, innymi pracownikami
szkoły oraz z władzami szkoły uzgadniając z nimi roczny plan pracy i ważniejsze
przedsięwzięcia.

§6. Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego:
1. Zapoznanie się z treścią programów nauczania, wymaganiami edukacyjnymi oraz
formularzami i kryteriami oceniania.
2. Przedstawienie swojej propozycji do planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły.
3. Wyrażanie opinii dotyczącej problemów młodzieży szkolnej, współuczestniczenie w
formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności szkolnej.
4. Składanie wniosków do Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
5. Redagowanie gazetki szkolnej, ściennej, prowadzenie kroniki, współorganizowanie i
reklamowanie imprez szkolnych.
6. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, udzielanie poręczeń za uczniów w celu
wstrzymania wymierzonej im kary.
7. Możliwość pozyskiwania sponsorów Samorządu.
8. Wnoszenie prośby do Rady Pedagogicznej o możliwość uczestnictwa reprezentantów
Samorządu w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
9. Wyrażanie opinii związanej z dokonywaną oceną pracy nauczyciela (z wnioskiem o taką
występuje dyrektor).

§7. Samorząd klasowy:
1. Samorząd klasowy organizuje życie wewnętrzne klasy.
2. Do zadań samorządu klasowego należy:
-

ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym,

-

reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli,

-

reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych,

-

występowanie z inicjatywa organizowania uroczystości i imprez klasowych,

-

udział w pracach organizowanych przez Radę i Prezydium Samorządu,

-

informowanie uczniów danej klasy o postanowieniach i pracach Rady i Prezydium
Samorządu,

-

inne zadania nałożone przez klasę, Radę lub Prezydium Samorządu.

§8. Rada Samorządu Uczniowskiego:
1. Rada jest władzą ustawodawczą.
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2. Rada pełni funkcję łącznika między Prezydium SU a uczniami Gimnazjum.
3. Kompetencje Rady Samorządu:
a)

przekazywanie niezbędnych informacji dotyczących postanowień podjętych
podczas posiedzeń Rady oraz informacji na temat pracy Prezydium SU, a także
dostarczanie Prezydium potrzebnych informacji z życia klas,

b)

Uchwalanie regulaminu SU oraz dokonywanie niezbędnych zmian i nowelizacji,

c)

Podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania SU,

d)

Wybór Komisji Wyborczej,

e)

Wybór Komisji Rewizyjne,

f)

Przyjmowanie semestralnych sprawozdań Prezydium SU,

g)

Ustanawianie ordynacji wyborczej,

h)

Powoływanie sekcji.

4. Zebrania Rady SU odbywają się w zależności od potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w
miesiącu. Zebranie Rady SU zwołuje i prowadzi przewodniczący Prezydium SU lub osoba
przez niego upoważniona.
5. W zebraniach Rady SU mają prawo uczestniczyć członkowie Prezydium SU, opiekunowie
SU oraz zaproszeni przez Prezydium SU przedstawiciele Rady Rodziców, dyrekcji
gimnazjum oraz Rzecznik praw ucznia.
6. Pod nieobecność członków Rady w posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć pozostali
członkowie samorządów klasowych (jednak bez prawa głosu podczas głosowań),
7. Sekretarz Prezydium prowadzi protokoły ze wszystkich posiedzeń i spotkań Rady SU.

§9. Prezydium Samorządu Uczniowskiego (SU):
1. Prezydium jest władzą wykonawczą SU.
2. Powoływanie Prezydium SU odbywa się na drodze wyborów tajnych i powszechnych, w
których uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Kompetencje Prezydium SU:
a) Kierowanie bieżąca pracą SU,
b) Reprezentowanie SU,
c) Przedstawianie Radzie SU semestralnych sprawozdań z pracy Prezydium,
d) Powoływanie wraz z Radą SU sekcji,
e) Prowadzenie dokumentacji pracy SU,
f) Prowadzenie gospodarki finansowej,
g) Wyrażanie opinii i zatwierdzanie drugiego opiekuna SU,
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h)

Przedstawianie Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków i opinii we
wszystkich

sprawach

szkoły

w

szczególności

dotyczących

realizacji

podstawowych praw uczniowskich.
4. Wszyscy członkowie Prezydium SU są jednocześnie członkami Rady SU.
5. W czasie trwania nauki w gimnazjum, zebrania Prezydium odbywają się w zależności od
potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
6. Prezydium SU na pierwszym posiedzeniu uchwala podział obowiązków członków
Prezydium SU, który przedstawia Radzie SU.
7. Prezydium prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń, dokumentację finansową
oraz dokumentację przedstawiającą pracę SU.
8. Dokumenty finansowe w imieniu SU podpisuje skarbnik SU.
9. Pozostałe dokumenty podpisuje przewodniczący SU.
10. Pieczątka Prezydium przechowywana jest przez sekretarza SU.

§10. Komisja Rewizyjna:
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej SU.
2. Komisja Rewizyjna powoływana jest w razie potrzeby na wniosek Rady SU.
3. W jej skład wchodzi trzech członków wybieranych przez Radę SU.

§11. Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
1. Działalność SU wspiera i nadzoruje opiekun – nauczyciel.
2. Opiekunowi SU przysługuje prawo wyboru spośród nauczycieli i przedstawienia
Prezydium SU kandydatury na drugiego opiekuna SU.
3. Opiekunowi/opiekunom samorządu przysługuje prawo uczestniczenia we wszystkich
formach pracy SU oraz wstrzymania decyzji Samorządu niezgodnych ze statutem szkoły.
4. Opiekun SU czuwa nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie
dysponowania jego funduszami.
5. Informuje młodzież o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
6. Zachęca nauczycieli i wychowawców klas do współpracy z Samorządem oraz udzielania
mu pomocy i wsparcia w jego działalności.
7. Uczestniczy w ocenie pracy Samorządu dokonywanej przez Dyrektora Szkoły i Radę
Pedagogiczną.
8. Kadencja opiekuna trwa rok.

§12. Kadencja władz, wybory:
1. Prezydium SU jest wybierane przez wszystkich uczniów szkoły. Kadencja wszystkich
władz SU trwa jeden rok.
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2. Wybory do władz SU oraz wybory opiekuna SU odbywają się tajnie. Liczba kandydatów z
poszczególnych klas jest ograniczona do trzech uczniów.
3. Wybory organizuje Komisja Wyborcza powołana przez Radę SU.
4. Wybory do Prezydium SU i wybory opiekuna SU odbywają się w terminie ustalonym
przez Radę SU.
5. Członka Prezydium SU można odwołać, jeśli:
-

narusza regulamin szkolny,

-

nie bierze udziału w pracach SU.

6. Proces odwołania członka Prezydium SU rozpatruje Rada Samorządu Uczniowskiego
poprzez głosowanie tajne, równe i bezpośrednie.
7. Członek Prezydium SU może sam zrezygnować z działalności w Prezydium SU.
8. Na miejsce odwołanego członka Prezydium SU lub członka, który sam zrezygnował z
dalszej działalności powołuje się osobę zgłoszoną i zaakceptowaną większością głosów
przez Radę SU.

§13. Finansowanie Samorządu Uczniowskiego:
1. Samorząd posiada własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.
2. Dysponentem tych funduszy jest Prezydium w porozumieniu z opiekunem SU.
3. Samorząd Uczniowski uzyskuje dochody z:
-

zorganizowanych przez siebie imprez (np. z loterii fantowych, z aukcji
pozyskanych podczas konkursów prac, ze sprzedaży: biletów na dyskoteki,
serduszek walentynkowych, itp.),

-

środków przekazanych przez sponsorów i osoby prywatne,

-

środków przekazanych przez Radę Rodziców.

§14. Postanowienia końcowe:
1. Wszelka działalność SU musi odbywać się za wiedzą i zgodą Dyrektora Gimnazjum.
2. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z
Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich
zainteresowanych stron.
3. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu
negatywnie oceniani.
4. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności powyżej
połowy Rady SU.
5. Regulamin jest uchwalany jawnie na zebraniu Rady SU.
6. Każda klasa ma egzemplarz Regulaminu SU, z którym powinna się zapoznać i
przedyskutować go.
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7. Regulamin SU jest dostępny dla wszystkich uczniów szkoły.
8. Wnioski dotyczące poprawek do regulaminu mogą zgłaszać członkowie Rady.
9. Z treścią poprawek należy zapoznać wszystkich uczniów.
10. Zmiany w regulaminie SU są uchwalane większością 2/3 głosów w obecności powyżej
połowy Rady SU.
11. Samorząd Uczniowski ma obowiązek respektowania swoich uchwał i planów działalności
zgodnie z niniejszym Regulaminem.
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
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