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REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Gimnazjum nr 1 im. prof. Jana Szczepańskiego w Ustroniu
…............................................................................................................................................

Przepisy wstępne.
§ 1.
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły.
2. Samorząd działa w oparciu o prawa (art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września
1991 r. - Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.) oraz zasady niniejszego regulaminu, który nie
moŜe być sprzeczny ze statutem szkoły.
3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Działalność samorządu wspiera i nadzoruje nauczyciel-opiekun.
5. Nauczyciela opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybiera, na okres 3 lat, Szkolna Rada
Samorządu uczniowskiego spośród kandydatur przedstawionych przez dyrektora szkoły.
Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.

Cele i zadania Samorządu
§ 2.
1. Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim
postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i
zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dąŜenie do ich realizacji z własnej
inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności.
2. Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu,
dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

§ 3.
1. Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do naleŜytego spełniania
obowiązków szkolnych.
2. Przedstawianie dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców opinii i potrzeb
społeczności uczniowskiej.
3. Współdziałanie z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców w zapewnieniu
uczniom naleŜytych warunków do nauki i udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w
trudnej sytuacji.
4. Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych,
organizowanie wypoczynku i rozrywki.
5. Organizowanie imprez o charakterze powaŜnym i rozrywkowym (za przebieg dyskotek,
spotkań na terenie szkoły odpowiedzialny jest samorząd).
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6. Organizowanie pomocy koleŜeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w
środowisku uczniowskim.
7. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów miedzy uczniami oraz między uczniami i
nauczycielami.
8. Ponoszenie współodpowiedzialności za pracę nad kształceniem i wychowaniem:
9. Wyrabianie potrzeb poznawczych, wyzwalanie twórczej aktywności, zaszczepianie i
pielęgnowanie pozytywnych cech charakteru: odpowiedzialność, obowiązkowość,
samodzielność, uczciwość, godność, wraŜliwość.
10.Wyrabianie nawyków i umiejętności tj. organizowanie własnego czasu, praca nad
doskonaleniem własnej osoby, samokontrola, umiejętność zachowania własnej
indywidualności, samoocena efektów swej sprawności i skuteczności działania, prezentowanie
poczucia toŜsamości narodowej i kulturowej.

§ 4.

1. Samorząd Uczniowski moŜe przedstawić dyrektorowi, radzie pedagogicznej, radzie
rodziców opinie i wnioski we wszystkich sprawach szkoły, które dotyczą realizacji
podstawowych praw uczniów, a w szczególności :
1) Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami edukacyjnymi.
2) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
3) Prawo do organizacji Ŝycia szkolnego, umoŜliwiające zachowanie właściwych proporcji
miedzy wysiłkiem szkolnym a moŜliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań.
4) Prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej.
5) Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i moŜliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem
szkoły.
6) Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
7) Prawo do tworzenia własnych funduszy i dysponowania nimi w porozumieniu z
opiekunem samorządu.
8) Prawo do uczestnictwa w decyzjach władz szkolnych w sprawach przyznawania
stypendiów i zasiłków pienięŜnych.
9) Prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz rady
rodziców.
10) Prawo do udzielania w uzasadnionym przypadku poręczenia za ucznia, któremu grozi
kara dyscyplinarna.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 przedstawiają uprawnieni przedstawiciele SU, tj.
przewodniczący Rad Klasowych i przewodniczący Szkolnej Rady Samorządu
Uczniowskiego.
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Organy Samorządu Uczniowskiego.

§ 5.

1. Samorząd Uczniowski działa poprzez swoich przedstawicieli, którzy wybierani są przez
uczniów danego oddziału klasowego. Wybrani przedstawiciele klas tworzą organy, o
których mowa w ust. 2.
2.Organami Samorządu Uczniowskiego są :
1) Rady Klasowe ;
2) Szkolna Rada SU

Zasady działania, tryb wyboru i zadania Szkolnej Rady Samorządu
Uczniowskiego
§ 6.
1. Kadencja organów samorządu trwa jeden rok szkolny. Tę samą funkcję pochodzącą z
wyboru uczeń moŜe pełnić nie dłuŜej niŜ przez trzy kadencje.
2. Szkolna Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z : przewodniczącego, zastępcy
przewodniczącego, skarbnika, sekretarza i członków.
3. Szkolna Rada Samorządu Uczniowskiego moŜe, w razie potrzeby, powoływać zespoły do
realizacji zadań określonych w rocznym planie pracy.
4. Szkolną Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą członkowie Rad Klasowych w liczbie 3
uczniów z kaŜdego oddziału.
5. Szkolna Rada SU spośród siebie wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego,
skarbnika i sekretarza.
6. Wybory są przeprowadzane w trybie tajnym. Członkowie SRSU zgłaszają kandydatów na
i sekretarza.
poszczególne funkcje, tj. na przewodniczącego, zastępcę, skarbnika
Głosowanie prowadzi się oddzielnie na kaŜdą funkcję. Głosujący spośród podanych
kandydatów wybiera jedną osobę, której nazwisko zapisuje na przygotowanej karcie.
Przewodniczącym, zastępcą i sekretarzem zostaje osoba, która uzyskała w poszczególnych
głosowaniach najwięcej głosów.
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§ 7.
Szkolna Rada SU jest organem wykonawczym samorządu uczniowskiego. Zakres jej
działania obejmuje wszelkie sprawy naleŜące do właściwości samorządu. W szczególności :
1) uchwala regulamin działalności samorządu i plan pracy na dany rok szkolny;
2) reprezentuje samorząd wobec dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców,
3) reprezentuje społeczność uczniowską w kontaktach z samorządem uczniowskim
innych szkół.

Fundusze Samorządu Uczniowskiego
§ 8.
1. Samorząd Uczniowski moŜe pozyskiwać fundusze na wykonywanie swoich zadań
poprzez akcje zarobkowe, w szczególności sprzedaŜ na terenie szkoły wykonanych
przez uczniów róŜnorodnych gadŜetów, upominków, ciast itp. MoŜe prowadzić
zbiórki surowców wtórnych (np. makulatura). MoŜe takŜe pozyskiwać fundusze ze
wstępów na imprezy szkolne organizowane przez siebie, np. dyskoteki szkolne.
2. Akcje zarobkowe, o których mowa w ust. 1 mogą być prowadzone tylko na terenie
szkoły, a kaŜdorazowo na ich prowadzenie wyraŜa zgodę i nadzoruje nauczycielopiekun.
3. Koszty imprez organizowanych przez Samorząd Uczniowski mogą być takŜe
pokrywane z budŜetu szkoły lub budŜetu Rady Rodziców.
4. Działalność finansowa rejestrowana jest przez skarbnika w ksiąŜce przychodów i
rozchodów. Na zakończenie roku skarbnik składa Szkolnej Radzie sprawozdanie ze
swojej działalności.
5. W działalności finansowej SRSU obowiązuje zasada, Ŝe wydatki ze środków
pozyskanych przez uczniów nie mogą być wyŜsze od przychodów. Ewentualne
nadwyŜki pozostałe na zakończenie roku szkolnego wpłacane są na rachunek Rady
Rodziców, a w następnym roku szkolnym pozostają do dyspozycji Rady Samorządu.
6. Wydatki dokumentowane są : fakturami, rachunkami, oraz innymi dokumentami
zakupu, a takŜe dowodami wewnętrznymi.
7. Konieczność wydatków potwierdzają na dowodach księgowych przewodniczący
SRSU i skarbnik, a zatwierdza nauczyciel-opiekun.
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Przepisy końcowe
1. Samorząd uczniowski poprzez róŜne formy swojego działania zapewnia realizację
uprawnień statutowych w społeczności uczniowskiej.
2. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem zatwierdzenia przez dyrektora szkoły.
3. Oryginał regulaminu przechowuje opiekun samorządu uczniowskiego. Regulamin jest
równieŜ ogólnie dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowe Biuletynu
Informacji Publicznej szkoły.

Ustroń, dnia 6 maja 2010 roku

Opiekun SU Anna Sikora

Przewodniczący Szkolnej Rady SU
Natalie Magnuszewska

Zatwierdzam :
Dyrektor Gimnazjum nr 1
Leszek Szczypka
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