Załącznik do Uchwały Rady Samorządu Uczniowskiego
z dnia 8 stycznia 2010 r.

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
IM. T. KOŚCIUSZKI W DĄBRÓWCE
(załącznik nr 3 do Statutu)

Rozdział I
Prawa Samorządu Uczniowskiego
Art. 1
W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem".
Art. 2
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd jest jedynym
reprezentantem ogółu uczniów Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły
automatycznie przestaje on być członkiem samorządu oraz jego władz.
Art. 3
Samorząd reprezentuje interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy
samorządu ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę
Samorządu.
Art. 4
Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin
uchwalony przez Radę Samorządu Uczniowskiego. Organy samorządu są
jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
Art. 5
Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
Art. 6
Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi
szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a)
Prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i
stawianymi wymaganiami.
b)
Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i
zachowaniu.
c)
Prawo do organizacji życia wewnątrzszkolnego.
d)
Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej,
sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
e)
Prawo spotykania się z władzami szkoły (Dyrektorem) okresowo
lub na wniosek samorządu,
f)
przedstawiania wniosków i postulatów dotyczących życia
społecznego uczniów.
g)
Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
Rozdział II
Organy Samorządu Uczniowskiego
Art. 7
Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1. Samorząd Klasowy w składzie: Przewodniczący Klasy, Zastępca
Przewodniczącego, Skarbnik.
2. Rada Samorządu Uczniowskiego, którą tworzą Samorządy Klasowe
wszystkich klas oraz Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:
a. Przewodniczący Szkoły, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU,
b. Zastępca Przewodniczącego Szkoły,
c. Skarbnik,
d. Sekretarz.
4. Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe
lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę,
zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego
odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Członkiem sekcji
może zostać każdy uczeń szkoły.
Art. 8
Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:
1. Samorządu Klasowego:
a. Reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU.
b. Organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne).
c. Wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy.
d. Organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

2. Rada Samorządu Uczniowskiego:
a. Uchwala regulamin SU.
b. Podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie.
c. Podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU.
d. Ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny.
e. Opiniuje wybór opiekuna SU.
3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
a. Kieruje pracą SU.
b. Wykonuje uchwały Rady SU.
c. Dokonuje wyboru opiekuna SU po zaopiniowaniu kandydatury w
Radzie SU.
d. Czuwa nad terminową realizacją planu pracy.
e. Pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych.
f. Rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów.
g. Występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej,
Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji.
h. Prowadzi gazetkę informacyjną.
Rozdział III
Tryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego
Art. 9
Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy w ciągu 2
tygodni od chwili rozpoczęcia roku szkolnego.
Art. 10
Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie
osoby funkcyjne.
Art. 11
Samorządy poszczególnych klas tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.
Art. 12
Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu SU mają wszystkie klasy oraz
organizacje i koła zainteresowań działające na terenie gimnazjum.
Art. 13
Kandydaci do Zarządu SU muszą spełniać następujące warunki:
a. Uzyskać co najmniej dostateczne oceny z wszystkich przedmiotów
nauczania.

b. Posiadać co najmniej dobrą ocenę z zachowania na zakończenie
poprzedniego roku szkolnego lub z klasy szóstej (dotyczy to klas
pierwszych).
c. Zdobyć 25 podpisów na poparcie swojej kandydatury.
d. Przedstawić pisemną zgodę rodziców / opiekunów prawnych na
kandydowanie.

Art. 14
Tryb wyboru Zarządu SU:
a. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas I-III w głosowaniu
równym, tajnym i
powszechnym.
b. Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą
liczbę głosów.
c. W celu przeprowadzeniu wyborów Rada SU powołuje 4 osobową
komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące.
d. Nad przebiegiem wyborów czuwa nauczyciel wyznaczony przez
Dyrektora szkoły.
e. Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.
f. Do dnia 15 września każda klasa (organizacja, koło) może zgłosić
maksymalnie1 kandydata do Zarządu SU.
g. Od dnia 16 września trwa tygodniowa kampania wyborcza
kandydatów do Zarządu, która nie może zakłócać pracy szkoły.
Nieodłącznym elementem kampanii wyborczej jest apel, podczas którego
kandydaci są prezentowani całej społeczności szkolnej i mogą
przedstawić swój program wyborczy.
h. Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do 25 września każdego
roku szkolnego.
i. Nowy Zarząd w ciągu 3 dni od dnia wyboru powinien się
ukonstytuować, wybierając spośród siebie osoby funkcyjne.
Rozdział IV
Tryb wyboru opiekunów Samorządu Uczniowskiego
Art. 15
Wyboru opiekunów SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Zarząd
SU do końca września. Kandydaturę opiniuje Rada SU.
Art. 16

Kadencja opiekunów trwa 1 rok. Opiekunowie są doradcami służącymi
swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekunowie mają
prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.
Art. 17
Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez
niego zgody w formie pisemnej w księdze protokołów Zarządu SU.

Rozdział V
Tryb i zasady wydawania opinii przez SU
Art. 18
Zarząd SU przedstawia wymaganą opinię w terminie 14 dni od daty
wpłynięcia wniosku.
Art. 19
W przypadku braku wyczerpujących informacji wśród członków Zarządu
SU na temat opiniowanych spraw - Przewodniczący SU powinien uzyskać
dodatkowe informacje od Rady SU lub za pomocą ankiet
przeprowadzanych w klasach.
Art. 20
Powyższe opinie wpisuje się do księgi protokołów SU.
Art. 21
Przewodniczący SU przedstawia organowi, który wystąpił o opinię jej
odpis, podpisany przez Przewodniczącego SU i opiekuna SU.
Rozdział VI
Tryb podejmowania uchwał
Art. 22
Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady. Uchwały w sprawach
osobowych podejmowane są w formie tajnej.
Art. 23
Listę uczestników zebrania Rady oraz jego prawomocność ustala
każdorazowo Przewodniczący SU lub Sekretarz SU.

Art. 24
Zebrania i uchwały Rady oraz Zarządu SU są protokołowane w księdze
protokołów. Za prawidłowe jej prowadzenie odpowiada Sekretarz
Zarządu, a za realizację uchwał - Przewodniczący SU.
Art. 25
Rada SU przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy może
zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad
tą sprawą.
Rozdział VII
Tryb odwoływania się od decyzji Rady SU

Art. 26
Jeżeli uchwała Rady SU jest sprzeczna z Regulaminem, Statutem Szkoły
lub interesem ucznia Przewodniczący SU zawiesza jej wykonanie i
przedstawia sprawę opiekunowi SU.
Art. 27
W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w Art. 26 opiekun SU i
Rada SU w terminie 1 miesiąca od dnia zawieszenia uzgadniają sposób
postępowania w tej sprawie.
Art. 28
W sprawach spornych Rada SU i opiekun SU odwołują się do Dyrektora
Szkoły.
Rozdział VIII
Tryb dokonywania zmian w regulaminie SU
Art. 29
Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do
Przewodniczącego Zarządu SU przez minimum 3 członków Rady SU.
Art. 30
Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym w
trybie podejmowania uchwał.
Rozdział IX
Postanowienia końcowe
Art. 31

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z
tego powodu negatywnie oceniani.
Art. 32
Niniejszy regulamin jest przedstawiony i omawiany we wszystkich
klasach przed wyborami kandydatów do Zarządu SU. Regulamin jest
dostępny wszystkim uczniom Szkoły (wywieszony na tablicy ogłoszeń
SU).
Regulamin uchwalony przez Radę Samorządu Uczniowskiego w dniu 8
stycznia 2010 r.
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