REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
GIMNAZJUM NR 2 W TURKU

ZATWIERDZONY PRZEZ RADĘ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W DNIU 29.09.2014r.

ROZDZIAŁ I
KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Art.1.
Samorząd Uczniowski działa na podstawie art.55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
(Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425 z późniejszymi zmianami), ustawy Karta Nauczyciela z dnia
26 stycznia 1982 (art. 6a, ust. 5) z późniejszymi zmianami oraz statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
Art. 2.
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły przestaje on być
członkiem samorządu oraz jego władz.
Kadencja SU trwa 1 rok, od 01 X do 30 IX następnego roku.
Art.3.
Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
Art. 4.
Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów dotyczące:
- oceniania, klasyfikowania i promowania,
- form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności,
- organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.
Art. 5.
Samorząd Uczniowski przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w zakresie praw
uczniów takich jak:
- prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 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 gazety szkolnej,
- prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi (w porozumieniu z dyrektorem),
- prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
Art. 6
Samorząd opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.

ROZDZIAŁ II
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Art. 1.
Organami Samorządu Uczniowskiego są:
- Samorząd Klasowy w składzie: przewodniczący klasy, zastępca przewodniczącego, skarbnik;
- Rada Samorządu Uczniowskiego, wybierana przez ogół uczniów;
- Zarząd Samorządu Uczniowskiego wybierany spośród członków Rady SUw składzie:
a) przewodniczący,
b) zastępca przewodniczącego,
c) 2 sekretarzy,
d) 2 skarbników:
- Komisja Rewizyjna jako organ kontrolny SU wybierana przez ogół uczniów.
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Art. 2.
W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzi 20 uczniów, którzy wybrani zostali w tajnych, powszechnych,
równych i bezpośrednich wyborach.

Art.3.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 uczniów, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
Pozostali stanowią członków Komisji Rewizyjnej.
Art.4.
Rada Uczniowska może utworzyć sekcje:
a) kulturalno – oświatową,
b) dekoracyjną,
c) porządkową,
d) lub inną,
jeżeli ich działalność usprawni funkcjonowanie Samorządu Uczniowskiego.

ROZDZIAŁ III
KOMPETENCJE ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Art. 1.
Samorząd Klasowy:
a) reprezentuje klasę współpracując z Zarządem SU,
b) organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne,dyżury w klasie),
c) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy.
Art. 2.
Rada Samorządu Uczniowskiego obraduje na comiesięcznych zebraniach plenarnych, na których zajmuje się:
a) planowaniem imprez okolicznościowych,
b) analizą nowych pomysłów,
c) rozpatrywaniem skarg uczniowskich,
d) sprawozdaniami z działalności,
e) sprawami finansowymi ( bieżące rozliczenia, planowanie dochodów),
f) uaktualnianiem gazetki ściennej.
Na każdym posiedzeniu rozdzielane są zadania dla poszczególnych sekcji lub członków rady.
Obrady Rady Uczniowskiej są protokółowane przez sekretarza w zeszycie protokołów.
Art. 3.
W razie konieczności dopuszcza się możliwość zwołania posiedzenia Rady Uczniowskiej w okresie między
regulaminowymi zebraniami na wniosek opiekuna samorządu uczniowskiego, przewodniczącego rady lub dyrektora
szkoły.
Przewodniczący lub jego zastępca zobowiązany jest do poinformowania (w porozumieniu z opiekunem samorządu)
członków Rady Uczniowskiej o terminie i tematyce nadzwyczajnego posiedzenia.
Art. 4.
Rada Uczniowska przedstawia społeczności uczniowskiej plan swojej działalności do 20 X danego roku w postaci
pisemnego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń. Każdy uczeń ma prawo do przedstawienia własnych propozycji
związanych z funkcjonowaniem samorządu uczniowskiego. Propozycje należy przedstawić w formie pisemnego
wniosku złożonego na ręce przewodniczącego SU lub jego zastępcy.
Art. 5.
Komisja Rewizyjna ma prawo do kontrolowania działalności Rady Uczniowskiej przez analizę:
a) protokołów posiedzeń Rady
b) zeszytu dochodów i wydatków
c) sprawozdań pisemnych z działalności poszczególnych sekcji (dana sekcja ma obowiązek złożyć takie
sprawozdanie na pisemny wniosek Komisji).
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Wszelkie wnioski Komisja Rewizyjna przedstawia zgromadzeniu wszystkich uczniów.

Art. 6.
Uchwaly Rady Uczniowskiej i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
przynajmniej połowy składu członków.

Art. 7.
Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
a) kieruje pracą samorządu,
b) czuwa nad terminową realizacją planu pracy,
c) występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach swoich
kompetencji.

ROZDZIAŁ IV
TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Art. 1.
Kandydat do organów Samorządu Uczniowskiego winien spełniać następujące warunki:
a) wzorowa lub bardzo dobra ocena z zachowania,
b) właściwa postawa moralna i społeczna,
c) godne reprezentowanie szkoły,
d) umiejętność współpracy w grupie,
e) aktywna działalność na rzecz uczniów.
Art. 2.
Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3
stanu klasy.
Art. 3.
Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się do 30 września każdego roku. Datę wyborów podaje
Rada Uczniowska na 2 tygodnie przed wyborami.
Art. 4.
Wybory poprzedza kampania wyborcza, która trwa od momentu ogłoszenia daty wyborów do dwóch dni przed
wyborami. Może mieć ona różną formę, jednak musi być zgodna ze statutem szkoły oraz wszelkimi regułami
kulturalnego zachowania się. Podczas kampanii wyborczej kandydaci prezentują informacje o sobie i swoje pomysły
na działalność w Samorządzie Uczniowskim.
Kandydaci nie mogą stosować w kampanii oszczerstw i ujawniać osobistych bądź rodzinnych problemów.
Osoba stosująca zabronione metody może zostać zdyskwalifikowana w wyborach jako kandydat (decyduje o tym
Komisja Wyborcza).
Art. 5.
Wybory do Rady SU i Komisji Rewizyjnej są tajne, równe, powszechne i bezpośrednie.
Art. 6.
Nad przebiegiem wyborów czuwa Komisja Wyborcza w składzie: opiekunowie samorządu, przewodniczący lub
zastępca Rady Uczniowskiej oraz 5 członków rady wyłonionych drogą losowania.
Art. 7.
Zasady zgłaszania kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego i Komisji Rewizyjnej:
a) wszyscy uczniowie gimnazjum spełniający warunki art. 1mogą kandydować do Rady Samorządu
Uczniowskiego lub Komisji Rewizyjnej;
b) uczeń może zgłosić własną kandydaturę po uzyskaniu 20 podpisów uczniów gimnazjum i akceptacji
wychowawcy;
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c) można zgłosić cudzą kandydaturę po wyrażeniu pisemnej zgody na kandydowanie zgłoszonej osoby, oraz
uzyskaniu 20 podpisów uczniów gimnazjum i akceptacji wychowawcy kandydata;
d) w razie niemożności realizacji podpunktów b) i c) kandydaci są przedstawieni w następujący sposób:
każda klasa wyłania w wyborach klasowych 2 kandydatów do Rady SU i 1 kandydata do Komisji
Rewizyjnej.

Art. 8.
Głosowanie do Rady polega na postawieniu znaków ,,x” przy 5 wybranych nazwiskach kandydatów;
Głosowanie do Komisji Rewizyjnej na polega na postawieniu znaków ,,x” przy 2 nazwiskach.
Art. 9.
Osoba, która postawi więcej niż 5 znaków ,,x” na liście kandydatów do Rady lub więcej niż 2 znaki ,,x” na liście do
Komisji Rewizyjnej odda głos nieważny.
Art. 10.
W skład nowej Rady wejdzie 20 osób, które w wyborach uzyskają największą liczbę głosów.
Art. 11.
W skład nowej Komisji Rewizyjnej wejdzie 5 osób, które w wyborach uzyskają największą liczbę głosów.
Art. 12.
W przypadku, gdy osoby mające wejść do Rady lub Komisji uzyskały jednakową liczbę głosów o wejściu do danego
organu decyduje losowanie w obecności Komisji Wyborczej (mowa o końcowych miejscach klasyfikacji).
Art. 13.
Odwołania od wyników głosowania przyjmuje Komisja Rewizyjna w postaci pisemnego wniosku w terminie do
3 dni od dnia wyborów.
Spór rozstrzyga się w terminie jednego tygodnia od zakończenia przyjmowania odwołań, czyli 10 dni od dnia
wyborów.
Art. 14.
Informację o wynikach wyborów podaje Komisja Wyborcza w terminie 48 godzin od zakończenia wyborów.

ROZDZIAŁ V
TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Art. 1.
Wyboru opiekunów SU dokonuje społeczność uczniowska w tajnych, równych, powszechnych i bezpośrednich
wyborach. Wybory te powinny się odbyć do 20 czerwca.
Art. 2.
Listę członków Rady Pedagogicznej kandydujących na opiekuna SU sporządza dyrektor szkoły .
Art. 3
Nauczyciele, którzy w okresie ostatnich 3 lat pełnili funkcję opiekuna SU, nie są umieszczani na liście kandydatów,
chyba, że zadeklarują inaczej.
Art. 4.
Na karcie do głosowania uczniowie stawiają znak ,,x” przy nazwiskach dwóch wybranych nauczycieli.
W przypadku większej liczby zaznaczeń głos jest nieważny.
Art.5.
Opiekunami SU zostają dwie osoby spośród pięciu, które otrzymały największą liczbę głosów.
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Art.5a.
Ustala się, że dodatkowym tzw. „ opiekunem wspomagającym” SU zostaje jedna z osób pełniących tą funkcję
w roku poprzednim. Opiekun wspomagający musi wyrazić zgodę na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Kadencja
„opiekuna wspomagającego” pracę nowego SU trwa do końca roku kalendarzowego.
Art. 6.
Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa Komisja Wyborcza w składzie: dyrektor szkoły, opiekunowie SU
oraz członkowie zarządu SU.
Art. 7.
Informacje o wynikach wyborów podaje Komisja Wyborcza w ciągu 48 godzin od zakończenia wyborów.

ROZDZIAŁ VI
ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Art. 1.
Do zadań opiekunów Samorządu Uczniowskiego należy:
a) organizacja szkolnych imprez okolicznościowych,
b) udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i dyrektora
szkoły;
c) czuwanie nad prawidłowym, zgodnym ze statutem szkoły i regulaminem SU działaniem samorządu;
d) inspirowanie uczniów i nauczycieli do współpracy z samorządem i udzielanie mu pomocy w jego
działalności;
e) informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
Art. 2.
Kadencja opiekunów trwa 1 rok, od 1 września do 30 sierpnia następnego roku.
Art. 3.
Wyboru opiekunów SU dokonuje się zgodnie z ordynacją wyborczą.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art.1
Wnioski o dokonanie zmian w niniejszym regulaminie mają prawo składać dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna,
opiekun SU lub minimum 3 członków Samorządu Uczniowskiego.
Art. 2
Zmiany w regulaminie uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady.
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