GIMNAZJUM
IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W
RYNARZEWIE

REGULAMIN PRACY SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Podstawa prawna:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
2. Statut Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie

Regulamin zawiera:
1. Postanowienia ogólne
2. Organy Samorządu Uczniowskiego i ich zadania
3. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego
4. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego
5. Współpraca Samorządu Uczniowskiego z innymi organami

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art.1
Na podstawie art..55 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tworzy się Samorząd Uczniowski dla
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie.
Art. 2
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Art. 3
Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
Art.4
Samorząd Uczniowski wybierany jest przez uczniów w demokratyczny sposób.
Art. 5
Celem głównym Samorządu Uczniowskiego jest:
Rozwijanie samorządności wśród uczniów
Art. 6
Celami szczegółowymi działania Samorządu Uczniowskiego są:
a. Reprezentowanie ogółu uczniów Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie
b. Reprezentowanie interesów uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły
c.

Uczenie samorządności i aktywności na forum szkoły i poza nią

d. Zapewnienie wszystkim uczniom przestrzegania praw ucznia przez wszystkich pracowników
szkoły wynikających ze Statutu oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka)
e.

Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych

f.

Uczenie odpowiedzialności moralnej, rozumienie odrębności przekonań, tolerancji

g.

Wdrożenie modelu ucznia aktywnego, odpowiedzialnego

h. Aktywny udział w działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i artystycznej uczniów w
porozumieniu z Dyrektorem szkoły
i.

Realizacja zadań związanych z edukacją społeczną, zdrowotną, regionalną i ekologiczną

Art. 7
Założenia programowe działalności Samorządu Uczniowskiego:

a. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji
celów oraz własnych zainteresowań
b. Wspieranie inicjatywy twórczej dziecka
c. Wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych jako dobro, prawda, piękno, miłość
d. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska
e.

Dbanie o porządek w szkole i poza nią

f.

Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych

g.

Przygotowanie apeli okolicznościowych

h. Prowadzenie tablicy informacyjnej
i.

Udział w akcjach charytatywnych

j.

Uwrażliwienie na ludzi potrzebujących, chorych, niepełnosprawnych

k. Organizowanie konkursów
Art. 8
Formy realizacji programu:
a. Przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych
b. Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach
c.

Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych

d. Zapoznanie uczniów z Konwencją Praw Dziecka
e. Uaktualnienie tablicy informacyjnej
f.

Organizowanie w okresach przedświątecznych zbiórki odzieży i zabawek dla potrzebujących
dzieci

g.

Aktywne uczestnictwo w akcjach ogólnopolskich i środowiskowych

Art. 9
W realizacji swych zadań Samorząd Uczniowski współpracuje z Radą Pedagogiczną ,Dyrektorem szkoły oraz
organizacjami społecznymi i młodzieżowymi działającymi na terenie szkoły
Art.10
Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we
wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące prawa do:
a. Zapoznania z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymaganiami
b. W sytuacjach koniecznych jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i oceny z zachowania
danego ucznia
c.

Rozwijanie swoich zainteresowań

d. Korzystania z przywilejów wynikających z tradycji uczniowskich
e.

Nauki zgodnej z wymogami bezpieczeństwa i higieny

Art. 11
Samorząd broni praw uczniowskich, czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków
Art.12
Samorząd uczniowski organizuje wybrane imprezy i uroczystości szkolne lub włącza się do ich przygotowania
Art.13
Zebrania walne tworzą wszyscy działacze Samorządu Uczniowskiego
Art.14
Zebrania zwołane są przez Radę SU lub opiekuna raz w tygodniu lub częściej w razie potrzeby
Art.15
Do kompetencji zebrania walnego należy:
a. Prawo do odwołania organów SU lub poszczególnych osób, jeżeli nie wywiązują się z powierzonych zadań
b. Uchwalenie Regulaminu SU
c.

Ustalenie planu pracy SU

d. Rozpatrywanie wniosków uczniów
e.

Udział w realizowaniu zadań określonych w planie pracy SU

Art.16
Udział członków SU w zebraniu walnym jest obowiązkowe
Art.17
Zebranie walne podejmuje decyzje w formie decyzji i wniosków. Decyzje zapadają bezwzględną większością głosów
przy obecności przynajmniej połowy członków SU
Art.18
Z zebrania Protokolant sporządza protokół zawierający treść dyskusji i uchwał.
Art.19
W czasie kadencji uczniowie SU mogą być odwołani przez Radę SU
Art.20
Pisemny wniosek o odwołanie członka SU może złożyć1/3 członków SU, Dyrektora szkoły lub opiekuna SU
Art.21

Uchwałę o przedmiocie odwołania członka SU podejmuje Rada SU większością 2/3 głosów przy obecności
przynajmniej połowy członków Rady SU
Art. 22
W przypadku odwołania jednego lub kilku członków SU opiekun SU niezwłocznie zarządza wybory uzupełniające
Art.23
Kadencja organów SU trwa jeden rok

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I ICH ZADANIA
Art. 24
Organami SU są:
a. Rada SU
 Przewodniczący
 Zastępca przewodniczącego
 Rzecznik do spraw uczniów
 Protokolant
b. Członkowie samorządów klasowych
c.

Opiekun SU

Art.25
Zadania Przewodniczącego SU:
a. Reprezentuje uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
b. Kieruje pracą SU
c.

Przewodniczy zebraniu walnemu

d. Raz w roku składa sprawozdanie Dyrektorowi szkoły z działalności SU
Art.26
Zadania Zastępcy SU:
a. Wspiera Przewodniczącego w jego obowiązkach
b. W przypadku jego nieobecności przejmuje obowiązki określone w atr.25
c.

Pomaga przewodniczącemu w sporządzeniu sprawozdania

Art.27
Zadania Protokolanta:

a. Sporządza protokoły z zebrań SU
b. Zapoznaje uczestników zebrań z protokołem z poprzedniego posiedzenia
c.

Zapewnia właściwe przechowywanie dokumentów

Art. 28
Zadania Członków Samorządów Klasowych:
a. Współdziałanie z Radą SU
b. Przedstawienie problemów klasy na zebraniu walnym
c.

Aktywny udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych i imprez pozaszkolnych

d. Obowiązkowy udział w zebraniach walnych
Art.29
Zadania Opiekuna SU:
a. Kierowanie pracą SU
b. Pomoc w realizacji działań
c.

Udział w zebraniach walnych

d. Bierze udział w zebraniach wszystkich organów SU z głosem doradczym
e.

Ma prawo wglądu do dokumentów SU

f.

Pośredniczy między uczniami a nauczycielami

g.

Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską

h. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach
i.

Monitoring pracy Rady SU i samorządów klasowych

Art. 30
Opiekuna SU powołuje Dyrektor szkoły
Art. 31
Kadencja opiekuna SU trwa jeden rok. Opiekun SU może pełnić swą funkcję przez nieograniczoną ilość kadencji
Art.32
Opiekun SU ma prawo zwołać posiedzenie Rady SU w nagłym przypadku

TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RADY SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO

Art.33
Termin wyborów do Rady SU ogłasza publicznie opiekun SU najpóźniej do 30 września
Art.34
Ogłoszenie terminu wyborów powinno nastąpić najpóźniej na 7 dni przed terminem wyborów
Art. 35
Na 5 dni przed terminem wyborów opiekun SU powołuje komisję wyborczą składającą się z 5 osób:
a. Przewodniczącego
b. Zastępcy
c.

Trzech członków

Art.36
Szkolna komisja wyborcza organizuje przebieg wyborów, w szczególności:
a. Ogłasza listę kandydatów
b. Sporządza listę uprawnionych do głosowania
c.

Wydaje głosującym kartę do głosowania

d. Organizuje punkt do głosowania
e.

Czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, w szczególności nad zapewnieniem zasad równości,
bezpośredniości i tajności wyborów

f.

Po zakończeniu głosowania oblicza głosy oddane na poszczególnych kandydatów

g. Sporządza protokół z obliczania głosów, podpisany przez wszystkich członków komisji i opiekuna SU, w
którym uwzględnia:
 Ilość osób uprawnionych do głosowania
 Ilość głosów oddanych
 Ilość głosów nieważnych
 Ilość głosów ważnych
 Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów
 Dane osób wybranych na stanowiska: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, rzecznika
do spraw uczniów oraz protokolanta
h. Ogłasza publicznie wyniki poprzez obwieszczenie na tablicy informacyjnej

Art.37
W pracach komisji wyborczej bierze udział opiekun SU

Art. 38
Kandydatury uczniów do Rady SU najpóźniej na 5 dni przed terminem wyborów powinny zostać zaopiniowane
przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie
Art.39
Uczeń oddaje swój głos na jednego kandydata,, stawiając przy jego nazwisku znak X
Art. 40
Kandydatem na członka Rady Uczniowskiej może być każdy uczeń szkoły, który:
a. Bierze aktywny udział w SK
b. Odznacza się wysoką kulturą osobistą
c.

Udziela pomocy uczniom słabszym

d. Nie jest mu obojętny los szkoły i jej uczniów
Art. 41
Czynnego prawa wyborczego są pozbawieni:
a. Członkowie komisji wyborczej
b. Uczniowie ukarani dyscyplinarnie za przewinienia w toku nauki szkolnej
Art. 42
Jeżeli co najmniej dwie osoby otrzymują jednakową ilość głosów opiekun SU niezwłocznie ogłasza wybory
uzupełniające. Powinny się one odbyć nie później niż 7 dni od ogłoszenia wyników
Art. 43
Członkowie Rady SU składają na ręce Dyrektor szkoły ślubowanie o treści:
„ Ślubuję uroczyście, że powierzone mi zadania będę wykonywał sumiennie i rzetelnie. W swych działaniach zawsze
będę się kierował dobrem społeczności uczniowskiej. Przyrzekam, ze zrobię wszystko, aby rozsławić imię szkoły i
godnie ją reprezentować.”

DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Art.44
Do dokumentacji SU należą:
a. Protokoły z zebrań i posiedzeń Rady SU
b. Kronika działalności SU
Art. 45
Dokumenty SU są przechowywane w siedzibie SU mieszczącej się w budynku Gimnazjum w Rynarzewie
Art. 46
Przechowywanie dokumentów SU jest tajne. Wgląd do dokumentów ma Rada Samorządu i opiekun SU
Art. 47
Dokumenty SU mogą być okazane Dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej

