Załącznik nr 6
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
GIMNAZJUM W ZBĄSZYNIU
§ 1.
1. Samorząd uczniowski (zwany dalej „samorządem”) szkoły tworzą wszyscy uczniowie
gimnazjum
I . CELE DZIAŁALNOŚCI
§ 2.
1. Celem działalności samorządu jest:
a/ uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz
partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych
szkoły,
b/ rozwijanie demokratycznych form współżycia w oparciu o zasady solidarności,
tolerancji i sprawiedliwości,
c/ kształtowanie poczucia sprawiedliwości i umiejętności zespołowego działania.
§ 3.
1. Cele działalności samorząd realizuje poprzez:
a/ organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków
szkolnych i innych obowiązków zawartych w statucie szkoły,
b/ przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów,
c/ współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do
nauki,
d/ współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań
naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie wypoczynku i rozrywki,
e/ dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania
niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły,
f/ organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w
środowisku rówieśniczym i rodzinnym,
g/ rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i
nauczycielami,
h/ dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

II. UPRAWNIENIA
§ 4.
1. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i
opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów takich jak:

a/ prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami edukacyjnymi,
b/ prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c/ prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych
zainteresowań,
d/ prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, korzystania z radiowęzła szkolnego
i organizowania apeli w celu poinformowania ogółu uczniów o działalności,
e/ prawo zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz prawo
wnoszenia uwag do opinii szkoły o uczniach, udzielanie poręczeń za uczniów w celu
wstrzymania wymierzonej kary,
f/ prawo do udziału przedstawicieli samorządu w posiedzeniach rady pedagogicznej na
zaproszenie jej przewodniczącego,
g/ prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
h/ prawo do dysponowania w porozumieniu z opiekunem samorządu środkami
wypracowanymi i pozyskanymi przez uczniów.

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 5.
1. Rada Uczniowska jest najwyższą władzą samorządu. Tworzą ją delegaci wszystkich klas.
2. Rada Uczniowska:
a/ ustala zadania i kierunek pracy samorządu,
b/ dokonuje oceny i podsumowania działalności samorządu
c/ powołuje Komisję Wyborczą czuwającą nad wyborami do organów samorządu.
§ 6.
1. Rada samorządu:
a/ jest organizatorem życia ogólnoszkolnego,
b/ jest organem koordynującym pracę samorządu,
c/ wytycza aktualne zadania poszczególnym klasom i sekcjom samorządu w stosunku
do wszystkich uczniów,
e/ odpowiada za swoją działalność przed Radą Uczniowską.
§ 7.
1. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
a/ przewodniczący – kieruje pracą całej Rady Samorządu Uczniowskiego. Do jego zadań
należy:
- prowadzenie zebrań Rady Samorządu Uczniowskiego,
- troska o wykonanie zadań zamieszczonych w planie pracy Rady,
- kontrolowanie działalności klas,
- kierowanie działalnością sekcji samorządu,
- prowadzenie apeli,
- reprezentowanie samorządu na zewnątrz.
b/ sekretarz. Do jego zadań należy:
- prowadzenie zeszytu protokołów i dokumentację pracy samorządu,
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- przekazywanie informacji z zebrań w gazetce samorządu,
- prowadzenie korespondencji samorządu.
c/ skarbnik. Do jego zadań należy:
- zarządzanie i opieka nad majątkiem Rady,
- prowadzenie księgi finansów,
- troska o wzbogacanie funduszu samorządu
d/ kronikarz. Do jego zadań należy:
- prowadzenie kroniki samorządu,
- gromadzenie materiałów obrazujących życie szkoły,
- pomoc w redagowaniu gazetki szkolnej.
e/ kierownicy sekcji samorządu. Są organizatorami życia i działalności poszczególnych
sekcji. Sekcje powołuje Rada Samorządu Uczniowskiego. Ilość i rodzaj sekcji zależy od
aktualnych potrzeb samorządu.
Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok licząc od dnia wyborów.
Ilość wybieranych członków Rady Samorządu Uczniowskiego ustalana jest każdorazowo
przed wyborami przez Radę Uczniowską.
Wybory poprzedzone są kampanią wyborczą prowadzoną na terenie szkoły w miesiącu
czerwcu.
Zasady wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego:
a/ wybranym może być każdy uczeń szkoły,
b/ każdemu wyborcy przysługuje tylko jeden głos,
c/ głosować można tylko osobiście,
d/ głosowanie jest tajne poprzez wrzucanie kart do głosowania do urny wyborczej
Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa powołana przez Radę Samorządu
Uczniowskiego Komisja Wyborcza.
Zadania Komisji Wyborczej:
a/ przyjmuje zgłoszenia uczniów-kandydatów do Rady,
b/ ogłasza listę kandydatów najpóźniej na 7 dni przed głosowaniem,
c/ przygotowuje karty do głosowania,
d/ przeprowadza głosowanie,
e/ oblicza oddane głosy na poszczególnych kandydatów,
f/ ogłasza wyniki wyborów w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania.
W ciągu 7 dni od zakończenia wyborów spośród wybranych kandydatów konstytuuje się
Rada Samorządu Uczniowskiego.
Rada Samorządu Uczniowskiego ma prawo dokooptować w ciągu trwającej kadencji
nowych członków Rady z klas pierwszych w ilości nie przekraczającej ¼ składu
ustalonego przez Radę Samorządu Uczniowskiego.

