Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum w Pawonkowie

Wstęp

Samorząd uczniowski działa na podstawie art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty – Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm. oraz jest zgodny ze Statutem
Gimnazjum w Pawonkowie.
Postanowienia ogólne
§1
1. Samorząd uczniowski jest reprezentacją uczniów na terenie szkoły.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
Organy Samorządu Uczniowskiego i ich zadania
§2

Organami Samorządu Uczniowskiego są:
 Zarząd Samorządu.
 Samorządy klasowe.
Organy samorządu współpracują ze sobą, mając na względzie przede wszystkim
dobro wszystkich uczniów.
Prawa Samorządu Uczniowskiego
§3
Samorząd ma prawo do przedstawiania Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej i
Dyrektorowi opinii we wszystkich sprawach szkoły i wniosków dotyczących
realizacji podstawowych praw uczniów, tj.:
 prawa do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią,
stawianymi wymaganiami,

prawa do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu,
 prawa do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania
i zaspokajania własnych zainteresowań,
 prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
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organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
Zarząd Samorządu Uczniowskiego
§4
1. Kadencja organów Samorządu trwa rok. Wybory odbywają się we
wrześniu lub październiku.
2. Celem działań zarządu samorządu uczniowskiego jest
uczestniczenie w życiu szkoły i bycie współpartnerem organów
szkoły w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych.
3. Zarząd Samorządu zobowiązany jest co najmniej raz w roku
składać sprawozdanie ze swojej działalności na zebraniu uczniów
reprezentowanych przez samorządy klasowe i na radzie
podsumowującej pracę szkoły w drugim semestrze.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:







Reprezentuje samorząd wobec Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady
Rodziców.
Kieruje pracą samorządu.
Organizuje współdziałanie z samorządami klasowymi.
Zwołuje i prowadzi zebrania.
Pełni funkcję łącznika między uczniami a pozostałymi organami szkoły.
Reprezentuje samorząd uczniowski na zewnątrz.

Zarząd Samorządu:
Jest organem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej, powołanym w celu
współdziałania z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
- Reprezentuje interesy wszystkich uczniów.
- Przedstawiciele Rady SU mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rad
Pedagogicznych i zebraniach Rady Rodziców.
- Zarząd SU ustala i zatwierdza plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok
szkolny oraz czuwa nad terminowością realizacji.
- Współtworzy regulaminy, przepisy, podejmuje i proponuje uchwały.
- Przedstawia wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej we
wszystkich sprawach dotyczących praw uczniów.
- Samorząd uczniowski opiniuje plan rozwoju szkoły, plan wychowawczy i program
profilaktyki.
- Samodzielnie przygotowuje imprezy kulturalne, oświatowe, rozrywkowe,
sportowe, konkursy, pracę na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia, zgodnie z
własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z
Dyrektorem szkoły.
- Pomaga w organizowaniu i przeprowadzaniu wszelkich imprez organizowanych
na terenie szkoły zgodnie z kalendarzem imprez (np. Dzień Samorządności,
Otrzęsiny klas I i dyskoteki ).
- Członkowie Zarządu reprezentują szkołę na zewnątrz.
Zebrania Zarządu zwołuje przewodniczący lub opiekun w zależności od potrzeb, nie
rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
-

Członkostwa w Zarządzie SU mogą być pozbawieni uczniowie, którzy:
 Nie przestrzegają regulaminu szkolnego i lekceważą podstawowe obowiązki
ucznia.
 Uchylają się od wypełniania obowiązków wynikających z działalności
samorządu.
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Nie uczestniczą w spotkaniach, posiedzeniach Rady.



Odwołania członka Zarządu SU dokonują pozostali członkowie SU
bezwzględną większością głosów.
W miejsce odwołanego członka może wejść następna osoba z listy bądź
zgłaszająca indywidualnie chęć pracy w Zarządzie SU.
Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem
samorządu oraz jego władz.
Członek zarządu samorządu uczniowskiego może sam zrezygnować z
działalności w zarządzie.





Opiekun samorządu uczniowskiego
§5
1.Opiekunem samorządu uczniowskiego może zostać każdy nauczyciel Gimnazjum.
2. Kandydatów na funkcję opiekuna zgłaszają dyrektorowi przewodniczący klas
po wcześniejszym uzgodnieniu ze swoimi zespołami klasowymi. Nauczyciel
proponowany do pełnienia funkcji opiekuna powinien zostać o tym
poinformowany i wyrazić zgodę.
3. W zależności od potrzeb funkcję tę może sprawować więcej niż jeden
nauczyciel (?).
4. Opiekun samorządu uczniowskiego wybierany jest przez ogół uczniów w
głosowaniu równym, tajnym, powszechnym i bezpośrednim.
5. Opiekunami samorządu uczniowskiego zostają osoby, które w głosowaniu
uzyskały największą ilość głosów.
6. Komisja składająca się z przewodniczących klas liczy głosy, sporządza
protokół i ogłasza wyniki wyborów.
7. Opiekun samorządu uczniowskiego:
a) czuwa nad całokształtem prac samorządu uczniowskiego,udziela pomocy
uczniom w realizacji zadań.
b) współpracuje ze wszystkimi organami samorządu uczniowskiego i organami
szkoły, reprezentuje Samorząd przed organami szkoły.
c) mobilizuje uczniów do podejmowania nowych inicjatyw,
d) podpisuje uchwały Rady Samorządu Uczniowskiego.
e) informuje młodzież o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących praw uczniów.
f) wspólnie z pedagogiem szkolnym, dyrektorem i zespołem do spraw
bezpieczeństwa rozwiązuje sprawy sporne dotyczące konfliktów między uczniami,
zapobiega konfliktom między uczniami i nauczycielami.
g) sporządza roczny plan pracy samorządu uczniowskiego i sprawozdanie z pracy
samorządu uczniowskiego.
h) prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych.

Ordynacja wyborcza do zarządu samorządu uczniowskiego

§7

Tryb przeprowadzania wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego
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Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się na przełomie września i
października drogą głosowania powszechnego, tajnego, bezpośredniego.
Wybory do zarządu samorządu uczniowskiego są ogłaszane przez opiekuna
samorządu uczniowskiego wraz z kalendarzem wyborczym.
W głosowaniu mogą brać udział wszyscy uczniowie gimnazjum.
Kandydatem do zarządu samorządu uczniowskiego może zostać każdy
uczeń szkoły pod warunkiem, że nie został zawieszony w prawach ucznia.
Kandydatem do zarządu samorządu uczniowskiego może być uczeń
wytypowany przez klasę w wyborach wewnątrzklasowych. Uczniowie mogą
również zgłaszać swoje kandydatury indywidualnie do opiekuna samorządu
uczniowskiego.

Kandydat do Samorządu Uczniowskiego powinien:
- być śmiałym, odważnym, przebojowym, pomysłowym, dowcipnym;
- umieć współpracować w grupie;
- umieć podejmować decyzje, negocjować;
- chętnie działać na rzecz uczniów.

1. Osoby kandydujące do zarządu samorządu uczniowskiego powinny znać
Statut Szkoły, w szczególności punkty dotyczące Praw i Obowiązków Ucznia,
Wewnątrzszkolny System Oceniania i Regulamin samorządu uczniowskiego.
2. Poszczególni kandydaci mają prawo do prowadzenia aktywnej kampanii
wyborczej w określonym miejscu i czasie, tj. spotkań przedwyborczych, akcji
plakatowych, happeningów z zachowaniem wysokiej kultury i zasad „fair
play”kandydaci na ulotkach w lub plakatach przedstawiają swoje zdjęcie,
informacje o sobie oraz pomysły na swoją działalność w samorządzie.
3. Listy kandydatów" do zarządu samorządu uczniowskiego rozplakatowane
muszą być co najmniej 5 dni przed datą wyborów.
4. Głosowanie odbywa się w wyznaczonym dniu.
5. Głosowanie musi odbyć się w obecności wybieranej przez uczniów Komisji
Wyborczej i opiekuna samorządu uczniowskiego.
6. Głosuje się na przygotowanych przez Komisję kartach zawierających pełną,
aktualną listę kandydatów.
7. Głos ważny to taki, który zawiera nie więcej niż jedno zaznaczone nazwisko
kandydata.Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania została zniszczona
lub dokonano większej liczby skreśleń.
8. Po podliczeniu głosów wyniki wyborów zostają podane do publicznej wiadomości
następnego dnia po wyborach w formie komunikatu i protokołu powyborczego
umieszczonego na tablicy samorządu uczniowskiego.
9. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzi maksymalnie 5-6
kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Przewodniczącym
zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcą kolejna
osoba. Pozostali pretendenci, jako członkowie, wchodzą w skład SU.
Szkolna Komisja Wyborcza:
W skład SKW wchodzą przedstawiciele klas, którzy nie kandydują w
wyborach.
Obowiązki SKW:
 przyjęcie zgłoszeń od kandydatów;
 ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii
wyborczej przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów;
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przygotowanie wyborów;
ogłoszenie terminu i miejsca wyborów;
przeprowadzenie wyborów;
obliczenie głosów;
sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie wyników.

Fundusze samorządu uczniowskiego
§8
1. Samorząd uczniowski może gromadzić fundusze z następujących źródeł:
a) organizacja dyskotek i imprez szkolnych,
b) dotacje rady rodziców, dyrektora szkoły, sponsorów,
c) ze sprzedaży ciast oraz napojów podczas organizowanych w szkole imprez.
d) inne źródła, np.: Spółdzielnia Uczniowska.
2. Samorząd uczniowski może posiadać własne fundusze, które służą do
finansowania jego działalności. Fundusze samorządu uczniowskiego mogą być
przeznaczane na:
a) organizację działalności samorządu wynikającą z rocznego planu pracy,
b) nagrody dla aktywnie działających członków samorządu uczniowskiego.
3. Samorząd uczniowski korzysta z zasobów szkoły w postaci sal, sprzętu- po
uzgodnieniu z dyrekcją. Samorząd odpowiada za porządek i ich należyty stan .
Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego
§9
Dokumentację samorządu tworzą:
- Regulamin Samorządu.
- Roczny plany pracy.
- Kronika Samorządu.
- Rozliczenia finansowe.
 Roczne sprawozdania z działalności.
Postanowienia końcowe
§ 10
1. Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczniów szkoły.
2. Regulamin działalności samorządu uczniowskiego Gimnazjum w Pawonkowie
wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez ogół uczniów w głosowaniu równym,
tajnym i powszechnym.
3. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców z samorządem powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich
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zainteresowanych stron.
4. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego
powodu negatywnie oceniani.
Niniejszy Regulamin stosuje się łącznie ze Statutem Szkoły od dnia uchwalenia.

Regulamin samorządu uczniowskiego został uchwalony w dniu 6.11.2015 r. przez
ogół uczniów Gimnazjum.
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