REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
GIMNAZJUM im. AGATY MRÓZ-OLSZEWSKIEJ
W BOBOLICACH
Opracowany w oparciu o art. 55 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty oraz Statut
Gimnazjum im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Bobolicach.
Regulamin zawiera:
I. Postanowienia ogólne.
II. Organy Samorządu Uczniowskiego.
III. Tryb przeprowadzania wyborów do Radu SU.
IV. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.
V. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
VI. Przepisy końcowe.

I. Postanowienia ogólne
Art. 1
W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej "samorządem".
Art. 2
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum.
Art. 3
Organ Samorządu Uczniowskiego jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
Art. 4
Regulamin Samorządu jest zgodny ze Statutem Szkoły.
Art. 5
Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej
i Dyrekcji Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących
takich praw uczniów, jak:
1. prawo do zapoznania się z programami nauczania, z ich treścią, celami i stawianymi
wymaganiami;
2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań;
4. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej lub prowadzenia gazetki ściennej;
5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorem;
6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

II. Organy Samorządu Uczniowskiego
Art.6
Organami Samorządu Uczniowskiego są:
A.
B.
C.
D.

Przewodniczący Samorządu.
Rada Dwunastu w składzie: przewodniczący, 2 zastępców przewodniczącego,
skarbnik, sekretarz, członkowie.
Sekcje stałe i doraźne.
Samorządy klasowe.
Art. 7

Kadencja organów Samorządu trwa dwa lata. Wybory odbywają się we wrześniu
lub październiku. Wybory uzupełniające – rokrocznie. W uzasadnionych przypadkach
kadencję można skrócić do roku.
Art. 8
Rada Samorządu zobowiązana jest raz w roku składać sprawozdanie ze swojej działalności.
Art. 9
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego







Reprezentuje Samorząd wobec Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady
Rodziców.
Kieruje pracą Samorządu, kontroluje prawidłowość działania jego organów.
Organizuje współpracę Samorządu z Samorządami Klasowymi.
Organizuje współdziałanie z Samorządami Klasowymi.
Zwołuje i prowadzi zebrania.
Jest odpowiedzialny za wdrożenie przyjętego planu Samorządu.
Art. 10

Zastępca przewodniczącego:
 Jest współodpowiedzialny za realizację zadań nałożonych na Przewodniczącego Rady
Samorządu Uczniowskiego.
 W razie nieobecności przewodniczącego przejmuje jego kompetencje.
 Wspomaga przewodniczącego we wszystkich zadaniach wynikających z jego funkcji.
Art. 11
Skarbnik odpowiada za prawidłową gospodarkę finansami Samorządu.

Art. 12
Sekretarz odpowiada za prawidłowe prowadzenie dokumentacji Samorządu.

Art. 13
Rada Samorządu:
1. Jest organem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej, powołanym w celu
współdziałania z Dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną.
2. Reprezentuje interesy wszystkich uczniów.
3. Przedstawiciele Rady SU mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady
Pedagogicznej.
4. Rada Samorządu ustala i zatwierdza plan pracy Samorządu Szkolnego na dany rok
szkolny oraz czuwa nad terminowością realizacji.
5. Współtworzy regulaminy, przepisy, podejmuje i proponuje uchwały.
6. Przedstawia wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej
we wszystkich sprawach dotyczących praw uczniów.
7. Samorząd Uczniowski opiniuje Program Wychowawczy Szkoły, wewnątrzszkolny
system oceniania i programy profilaktyczne, ustalone przez dyrektora szkoły
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
8. Samorząd Uczniowski opiniuje decyzję dyrektora szkoły dotyczącą skreślenia ucznia
z listy uczniów szkoły.
9. 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.
10. Pomaga w organizowaniu i przeprowadzaniu wszelkich imprez organizowanych
na terenie szkoły zgodnie z kalendarzem imprez.
11. Członkowie Rady reprezentują szkołę na zewnątrz.
Art. 14
Dopuszcza się możliwość zmiany członków Rady SU w czasie trwania kadencji na wniosek:




3/4 głosów przedstawicieli samorządów klasowych,
opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
Rady Pedagogicznej.
Art. 15

Członkostwa w Radzie SU mogą być pozbawieni uczniowie, którzy:




Nie przestrzegają regulaminu szkolnego i lekceważą podstawowe obowiązki ucznia.
Uchylają się od wypełniania obowiązków wynikających z działalności Samorządu.
Nie uczestniczą w spotkaniach, posiedzeniach Rady.
Art. 16

Odwołania członka Rady SU dokonują pozostali członkowie RSU bezwzględną większością
głosów.
W miejsce odwołanego członka może wejść następna osoba z listy bądź zgłaszająca
indywidualnie chęć pracy w Radzie SU.

III. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu
Uczniowskiego
Art. 17
Czynne
prawo
wyborcze
przysługuje
wszystkim
Wybory odbywają się co roku i mają charakter uzupełniający.

uczniom

szkoły.

Art. 18
Komisja wyborcza składa się z 5 uczniów, którzy są członkami Rady Samorządu
Uczniowskiego lub innych członków Samorządu, którzy nie kandydują w wyborach.
Art. 19
Do obowiązków komisji wyborczej należy:







przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej,
przygotowanie wyborów,
przeprowadzenie wyborów,
sporządzenie protokołu,
ogłoszenie wyników wyborów.
Art. 20

Wyboru Rady Samorządu dokonuje się w głosowaniu tajnym w następujący sposób:
1. Kandydaci do Samorządu są zgłaszani przez klasy lub samodzielnie deklarują chęć
pracy w Radzie Dwunastu.
2. Samorząd klasowy zgłasza dwóch - trzech kandydatów.
3. Kandydat bierze udział w kampanii wyborczej.
4. Kampania wyborcza trwa dwa tygodnie przed wyborami i polega na wywieszeniu
w widocznym miejscu plakatów wyborczych.
5. W przeddzień wyborów trwa cisza wyborcza.
Art. 21
Przebieg wyborów
1. Wybory odbywają się w godzinach trwania zajęć szkolnych w wyznaczonym
wcześniej dniu.
2. Na kartkach do głosowania nazwiska umieszczone są alfabetycznie.
3. Głosujący oddaje głos poprzez postawienie znaku X w kratce obok wybranego
nazwiska kandydata (maksymalnie 3).
4. Karty wrzucane są do urny wyborczej.
5. Członkami Rady Samorządu zostają kandydaci z największą ilością głosów.
6. Po zamknięciu lokalu wyborczego komisja podlicza głosy, sporządza raport, ogłasza
skład Rady Samorządu - 12 osób z największą ilością głosów.

IV. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego
Art. 22
1.
2.
3.
4.

Regulamin Samorządu.
Protokoły.
Roczny plan pracy.
Rozliczenia finansowe.

VI. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego
Art. 23
1.
1.
2.
3.

Czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego.
Doradza i pomaga Samorządowi w realizacji jego zadań.
Prowadzi ze skarbnikiem dokumentację rozliczeń finansowych.
Pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobiega konfliktom
między uczniami a nauczycielami.

VI. Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego:
Art. 24
Samorząd Uczniowski może pozyskiwać środki finansowe z następujących źródeł:
1. Prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym między innymi: ze sprzedaży
biletów wstępu na dyskoteki szkolne, sprzedaży gadżetów z okazji walentynek,
andrzejek lub innych okoliczności, sprzedaży kart i ozdób świątecznych po
wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego.
2. Od sponsorów, na przykład Rady Rodziców.
Art. 25
Przychody i wydatki powinny być ewidencjonowane.
Samorząd posiada konto w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Bobolicach.

VI. Przepisy końcowe
Art. 26
Sprawy wymagające współdziałania dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich
zainteresowanych stron.
Art. 27
Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu
negatywnie oceniani.

Art. 28
Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest uchwalany w głosowaniu jawnym podczas
zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego z gospodarzami klas.
Art. 29
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Treść regulaminu została przyjęta na zebraniu w dniu 20 października 2013 roku.

