REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
GIMNAZJUM NR 1 IM.PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ
Opracowany na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Z
2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z póż. zm) oraz Statutem Gimnazjum nr1
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1.W Gimnazjum nr 1 działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.
2.Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia
7 września 1991 roku (Dz. U. Z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z póź. zm), oraz statutu
szkoły i niniejszego regulaminu.
3.Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły
automatycznie przestaje on być członkiem samorządu, oraz jego władz.
4.Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
5.Organy Samorządu wybierane są w demokratycznych wyborach, których zasady
określa ordynacja wyborcza.
6. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
Rozdział II
Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego
1.Samorząd jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej. Ma prawo do
przedstawiania organom szkoły opinii we wszystkich sprawach dotyczących uczniów.
2.Samorząd współpracuje z nauczycielami w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników
szkoły w nauczaniu i wychowaniu.
3.Samorząd broni praw uczniów oraz czuwa nad realizacją przez nich obowiązków.
4.Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz
Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami 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 redagowania i wydawania gazetki szkolnej oraz strony internetowej;
 prawo organizowania działalności kulturalno- oświatowo- sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrekcją szkoły,
 prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
 prawo do rzetelnego, bez naruszenia godności osobistej i dobrego imienia innych ludzi
informowania społeczności szkoły o swoich programach, opiniach i problemach.

5. Samorząd uczestniczy w życiu szkoły poprzez:
- organizowanie działalności pozalekcyjnych uczniów;
- organizowanie uroczystości okolicznościowych, akcji charytatywnych, festynów,
- inicjowanie i organizowanie prac na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,
- organizowanie czasu wolnego uczniów- dyskoteki, imprezy kulturalno- oświatowe.
6.Samorząd może gromadzić środki finansowe i gospodarować nimi.
7. Samorząd Uczniowski realizuje swoje cele i zadania przez swoje organy.
Rozdział III
Organy Samorządu Uczniowskiego
1.Organami Samorządu są:
- Samorząd klasowy , który wybiera klasa, składający się z trzech osób:
1. Przewodniczącego (gospodarza)
2. Zastępcy przewodniczącego
3. Skarbnika
- Rada SU, którą tworzą wszyscy przewodniczący klas (gospodarze)
- Zarząd, zwany dalej Prezydium SU w składzie:
1. Przewodniczący SU
2. Zastępcą Przewodniczącego SU
3. Skarbnik
2. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok.
3. Zebrania Rady SU zwołuje przewodniczący SU lub opiekun w zależności od potrzeb, nie rzadziej
niż raz w miesiącu.
4. Na planowanym zebraniu Rady SU powołane zostają sekcje organizacyjne. Mogą one mieć
charakter stały(pracują cały rok) lub doraźny(czasowy) .Sekcje tworzą swoje zespoły w oparciu o
kontakty koleżeńskie spośród osób, które chcą i potrafią działać w określonych sekcjach.
5. Zarząd SU spotyka się systematycznie raz w tygodniu.
6.Do zadań Zarządu należy:
 Kierowanie pracą SU
 Wykonywanie uchwał Rady SU
 Dokonywanie zatwierdzenia wyboru Opiekuna SU, po wcześniejszym
zaopiniowaniu go przez Radę SU
 Pomoc w przygotowaniu i organizacji imprez i uroczystości szkolnych
 Rozwiązywanie spraw spornych dotyczących uczniów
 Występowanie z wnioskiem do Dyrektora Szkoły, Rady Rodziców i rady Pedagogicznej w
ramach swoich kompetencji

7.W Gimnazjum nr 1 działa Uczniowski Rzecznik Praw Ucznia.
Rozdział IV
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
1.Opiekuna SU wybiera Rada SU.
2.Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok.
3.Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego:
 Kieruje całokształtem prac Samorządu, czuwa nad prawidłowym jego działaniem i udziela
pomocy uczniom w realizacji zadań.
 Reprezentuje Samorząd przed organami szkoły.
 Odpowiada za realizację zadań Samorządu Uczniowskiego.
 Wspólnie z Rzecznikiem Praw Ucznia rozwiązuje sprawy sporne dotyczące konfliktów między
uczniami, zapobiega konfliktom między uczniami i nauczycielami.
 Prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych wraz ze skarbnikiem SU.
Rozdział V
Tryb przeprowadzania wyborów do Prezydium SU
1.W wyborach mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Szkoły
2.Wszystkim uczniom szkoły przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze
3.Kandydatury z poszczególnych klas powinny być zgłoszone na piśmie do
Przewodniczącego komisji Wyborczej w terminie do 7 dni przed datą wyborów .
4. Podczas kampanii wyborczej obowiązują zasady „ fair play”.
5.Wolno prowadzić kampanie na rzecz swojego kandydata, a nie przeciw innemu
kandydatowi .
6.Za kampanie poszczególnych kandydatów są odpowiedzialni oni sami i ich komitety
wyborcze (klasy) .
7.W skład Komisji Wyborczej wchodzą: Opiekun Samorządu i trzech
przedstawicieli uczniów, którzy nie kandydują do Prezydium
8.Każdy z głosujących odbiera kartę do głosowania, a odbiór karty jest zaznaczony
przez Komisję na liście uczniów danej klasy uprawnionych do głosowania.
9.Wyborca powinien przed otrzymaniem karty do głosowania wylegitymować się
dokumentem potwierdzającym tożsamość
10.Oddany głos jest ważny jeśli wyborca zagłosował poprzez postawienie krzyżyka w
kratce obok nazwiska kandydata.
11.Głos jest nieważny, jeśli wyborca nie zagłosował na nikogo lub zagłosował na
większą liczbę kandydatów.
12.Głos jest nieważny, jeśli wyborca dokona innych zapisów, lub jeśli na karcie są

skreślenia czy poprawki.
13.Po głosowaniu Komisja Wyborcza liczy głosy i ogłasza wyniki najpóźniej dwa dni od
daty wyborów, wywieszając je na tablicy ogłoszeń.
14. Kandydat który uzyskał największą liczbę głosów zostaje Przewodniczącym Prezydium SU,
następny zastępcą oraz skarbnikiem.

