Regulamin Samorządu Uczniowskiego
W GIMNAZJUM
Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. H. SIENKIEWICZA
W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDAWIE

I. Postanowienia ogólne.
1. Samorząd Uczniowski w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza
w Zespole Szkół w Rudawie działa na podstawie Art. 55 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia
7 września 1991 r. ( Dz. U. nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły
i niniejszego Regulaminu.
2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.
3. Praca w samorządzie stwarza uczniom możliwość pełnego uczestnictwa w życiu szkoły, uczy
współdziałania i współodpowiedzialności za siebie i innych oraz uaktywnia społecznie.
II. Organy samorządu.
1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
a) Zarząd w skład którego wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz,
skarbnik.
b)

Szkolna Rada Uczniów (SRU),

którą tworzą przewodniczący oraz zastępcy

przewodniczących poszczególnych klas
c) Sekcje utworzone przez uczniów, którzy wyrazili chęć do pracy na rzecz społeczności
szkolnej, a nie są członkami Samorządów Klasowych,
2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. Wybory do Zarządu SU odbywają się do końca września każdego roku szkolnego w drodze
tajnego głosowania spośród przedstawicieli wszystkich klas.

III. Sposób powoływania Zarządu SU.
1. Wybory do Zarządu SU odbywają się we wrześniu.
2. Wychowawcy klas przedkładają opiekunowi i przedstawicielom Samorządów Klasowych
nazwiska osób, które z własnej i nieprzymuszonej woli wyraziły chęć pracy na rzecz
społeczności uczniowskiej.
3. Nazwiska kandydatów zostają wywieszone na tablicy Samorządu Uczniowskiego co
najmniej trzy dni przed głosowaniem.
4. Kampania wyborcza nie może zakłócać pracy szkoły,
5. Wybory odbywają się w następujący sposób:






6.

w wyborach uczestniczą uczniowie klas I – III oraz nauczyciele uczący w Gimnazjum
głosowanie jest tajne
członkami Zarządu zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów
uczeń, który uzyskał największą liczbę głosów zostaje przewodniczącym Samorządu
Uczniowskiego
w przypadku, gdy więcej niż jedna osoba uzyska taką samą liczbę głosów, odbywa się
powtórne głosowanie, w którym wybiera się jednego kandydata
na zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika powołuje się kandydatów, którzy
uzyskali kolejnonajwiększe po przewodniczącym poparcie społeczności uczniowskiej.
W celu przeprowadzenia równych i powszechnych wyborów opiekun SU powołuje komisję

wyborczą, która:






składa się z przewodniczących wszystkich klas
przygotowuje karty wyborcze i listy uprawnionych do głosowania
czuwa nad przebiegiem wyborów
liczy głosy i ogłasza wyniki wyborów nie później niż 3 dni od daty wyborów
wyniki wyborów wywiesza na tablicy SU

IV. Zasady i tryb odwołania członków poszczególnych organów Samorządu.
1. Jeżeli uczniowie szkoły są niezadowoleni z pracy swoich reprezentantów, mogą ich odwołać,
podając konkretne przyczyny. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje opiekun SU
w porozumieniu z organami SU.

TRYB ODWOŁANIA ZARZĄDU SAMORZĄDU
a) Uczniowie zgłaszają pisemny wniosek ( z podaniem zastrzeżeń ) do opiekuna SU
b) Opiekun przedkłada wniosek Dyrektorowi
c) Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną rozpatruje wniosek i podejmuje decyzję

V. Zasady działania Samorządu Uczniowskiego.
1.Wszelkie działania Samorządu są zgodne z niniejszym Regulaminem i Statutem Szkoły.
2. Samorząd pracuje na rzecz szkoły i środowiska na podstawie Planu Pracy Samorządu
Uczniowskiego opracowanego i przedstawionego Radzie Pedagogicznej do końca września
każdego roku szkolnego.
2. Kadencja Organów SU trwa 1 rok.
3. Zebrania Organów SU odbywają się raz w miesiącu.
4.Zebrania i postanowienia Organów SU są protokołowane w Księdze Protokołów.
5. Samorządy klasowe reprezentują podczas zebrania stanowisko i interesy swojej klasy, ustalenia
i wnioski przekazują wychowawcy i zespołowi klasowemu.
6. Łącznikiem pomiędzy Samorządem Uczniowskim a Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą
Rodziców jest opiekun Samorządu Uczniowskiego, powoływany przez Dyrektora po zasięgnięciu
opinii Samorządu Uczniowskiego.
8. Dla realizacji swych zadań SU może powołać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania
sekcji zarząd określa jej nazwę, zakres działań, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace
oraz skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

VI. Cele i zadania organów samorządu.
1.Obrona praw i godności poszczególnych uczniów, całych zespołów klasowych oraz czuwanie nad
realizacją przez nich obowiązków szkolnych.
2. Organizacja imprez
naukowych,

o charakterze poważnym i rozrywkowym, rozwijanie zainteresowań

kulturalnych,

sportowych,

turystycznych

zgodnie

z

potrzebami

uczniów

i możliwościami szkoły.
3. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub
mających trudności w nauce.
4. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia.
5. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się
w działalność Gimnazjum.

VII. Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego.
1. Samorząd może przedstawić Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wnioski,
opinie i potrzeby społeczności uczniowskiej we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, do których należą:
- prawo do zapoznania się z programem nauczania , jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami
- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym,a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań
- prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej
- prawo do organizowania działalności kulturalno - oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami szkoły w porozumieniu z Dyrektorem.
- prawo do powołania sądu koleżeńskiego dla rozstrzygania sporów i konfliktów
- prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
2. Samorząd Uczniowski ma obowiązek:
- swoją postawą dawać przykład pozostałym uczniom
- występować w obronie praw uczniów
- uczestniczyć w rozwiązywaniu konfliktów między uczniami
- pośredniczenia i współdziałania z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych
warunków do pracy.
3. Prawa i obowiązki uczniów zawarte są w Regulaminie Gimnazjum opracowanym wspólnie przez
Szkolną Radę Uczniów i Radę Pedagogiczną.

VIII. Dokumentowanie pracy samorządu.
1. Dokumentację Samorządu tworzą:
a) Plan Pracy.
b) Księga Protokołów.
c) Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
IX. Postanowienia końcowe.
1. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie
oceniani.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje
Dyrektor
w porozumieniu z opiekunem Samorządu i Szkolną Radą Uczniów.

