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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

Regulamin samorządu uczniowskiego 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boguszycach 

 

I Podstawa prawna: 

1. Art. 55 Ustawa o systemie oświaty z dn. 07.09.1991r. 

2. Statut Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boguszycach. 

 

II Cele, zadania i uprawnienia 

1. Samorząd uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest: 

1) reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej, 

2) organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

3) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu 

z radą pedagogiczną i dyrektorem gimnazjum, 

4) wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia 

przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 

5) tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form 

współżycia i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za 

funkcjonowanie szkoły. 

2. Do uprawnień samorządu uczniowskiego należy: 

1) organizowanie życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

2) prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły, 

3) prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu 

oceniania, 

4) prawo wyboru nauczycieli pełniących funkcję opiekunów samorządu. 

3.      Zgodnie z § 14 Statutu Szkoły, Samorząd Uczniowski opiniuje  skreślenie z listy  

uczniów   ucznia, który ukończył 18 lat i nie realizuje obowiązku szkolnego,  
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III Organy samorządu uczniowskiego 

1. Do samorządu uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie 

poszczególnych klas do samorządów klasowych. 

2. W skład samorządów klasowych wchodzą: 

1) przewodniczący, 

2) zastępca przewodniczącego, 

3) skarbnik. 

3. Wybór samorządu klasowego dokonywany jest w klasach w głosowaniu jawnym. 

4. W skład szkolnego samorządu uczniowskiego wchodzą członkowie: 

1) Uczniowskiego zarządu samorządu uczniowskiego, 

2) Rady samorządów klasowych. 

5. W skład zarządu samorządu uczniowskiego wchodzą: 

1) przewodniczący, 

2) zastępca przewodniczącego, 

3) skarbnik. 

6. W samorządzie uczniowskim działają sekcje: 

1) sportu i turystyki, 

2) kultury i rozrywki, 

3) nauki i porządku, 

4) gazetki szkolnej. 

7. Nad przebiegiem prac SU czuwają opiekunowie SU. 

8. W przypadku rażących zaniedbań na wniosek dyrektora gimnazjum, opiekuna 

samorządu uczniowskiego lub samorządu klasowego może dojść do odwołania zarządu 

SU lub jego członków. 

9. Kadencja rady samorządu uczniowskiego trwa 1 rok. 

10. Samorząd uczniowski pracuje w oparciu o plan pracy ustalony na bieżący rok pracy. 

11. Regulamin SU uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym, jawnym, 

powszechnym. 

12. Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
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13. Zarząd SU omawia problemy nurtujące młodzież na spotkaniu z dyrektorem gimnazjum 

w zależności od potrzeb. 

 

 

IV Fundusze samorządu uczniowskiego 

1. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich 

działalności, dysponentem funduszu szkolnego jest zarząd w porozumieniu z 

opiekunami. 

2. Fundusze SU mogą być tworzone: 

1) z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez, 

2) z dochodów uzyskanych za zbiórkę surowców wtórnych, 

3) ze środków przekazanych przez radę rodziców. 

 

V Obowiązki dyrektora szkoły i rady pedagogicznej wobec samorządu 

uczniowskiego 

1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności SU, w szczególności 

w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły. 

2. Zapoznanie SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których 

realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz 

informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły. 

3. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności 

SU (np. udostępnienie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych itp.). 

4. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przez 

władze szkolne stanowisku. 

5. Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły. 

6. Zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organizacjami uczniowskimi 

i z władzami szkoły. 

7. Powołanie opiekunów SU. 

8. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia 

samorządu, jeśli są one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły. 

 

VI Opiekunowie samorządu uczniowskiego 
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1. Do obowiązków opiekunów samorządu uczniowskiego należy: 

1) udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału 

nauczycieli i dyrektora szkoły, 

2) czuwanie nad prawidłowymi działaniami SU, w tym również w zakresie 

dysponowania jego funduszami, 

3) informowanie młodzieży o uchwałach rady pedagogicznej dotyczących spraw 

uczniowskich, 

4) inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z SU i udzielanie mu 

pomocy w jego działalności, 

5) uczestnictwo w ocenianiu pracy SU dokonywanej przez dyrektora szkoły i radę 

pedagogiczną. 

2. Kadencja opiekunów trwa 1 rok. 

 

VII Ordynacja wyborcza 

1. Wybory do samorządu uczniowskiego odbywają się w trybie tajnym we wrześniu. 

2. W wyborach mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Chętni do pracy w samorządzie uczniowskim sami zgłaszają swoje kandydatury 

u opiekunów samorządu. 

4. Kandydat do SU powinien: 

1) być śmiałym, odważnym, przebojowym, pomysłowym, dowcipnym, 

2) umieć współpracować w grupie, 

3) umieć podejmować decyzje, negocjować, 

4) chętnie działać na rzecz uczniów, 

5) posiadać oceny co najmniej dostateczne i ocenę z zachowania co najmniej dobrą. 

5. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwają opiekunowie SU. 

6. Głosuje się na przygotowanych kartach zawierających pełną, aktualną listę kandydatów. 

7. Głos ważny to taki, który zawiera nie więcej niż trzy wskazania przy nazwiskach 

kandydatów. 

8. W skład zarządu SU wchodzą trzy osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. 

Funkcję przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz skarbnika przydziela się 

według ilości uzyskanych głosów. 

 

VIII Wybór opiekuna samorządu uczniowskiego 
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1. Każdy członek rady pedagogicznej jest kandydatem na opiekuna z wyjątkiem 

opiekunów ustępujących, którzy mają prawo nie wyrazić zgody na ponowne 

kandydowanie. 

2. Komisję wyborczą tworzą: ustępujący opiekunowie SU i zarząd SU. 

3. W wyborach opiekunów SU mają prawo wziąć wszyscy uczniowie. 

4. Na karcie do głosowania uczniowie piszą nazwiska dwóch wybranych nauczycieli. 

5. Za ważny uważa się głos, który posiada wypisane nie więcej niż dwa nazwiska 

nauczycieli. 

6. Opiekunami SU zostają dwie osoby, które otrzymały największą liczbę głosów. 


