
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie 

 

Wstęp 

 

Samorząd Uczniowski działa na podstawie art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty – (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.) i jest zgodny ze Statutem 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie. 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

 

1.W Gimnazjum im. Jana Pawła  II  w Budzowie działa Samorząd Uczniowski. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Uczniowie stają się członkami Samorządu Uczniowskiego w chwili przyjęcia 

    do szkoły, a przestają nimi być, gdy ją opuszczają. 

4. Niezależnymi organami Samorządu Uczniowskiego są: 

          a) Rada Samorządu, czyli zgromadzenie przewodniczących klas, 

          b)  Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 

5. Organy Samorządu współpracują ze sobą, mając na względzie przede 

     wszystkim dobro wszystkich uczniów. 

6. Samorząd współpracuje ze wszystkimi organami szkoły. 

7. Samorząd Uczniowski przy współpracy z opiekunem opracowuje plan pracy na  

    dany rok szkolny. 

 

Cele Samorządu Uczniowskiego 

§ 2 

 

1. Do podstawowych zadań Samorządu Uczniowskiego należą: 



a) motywowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania  

    obowiązków szkolnych, 

b) współdziałanie z organami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych 

     warunków do nauki, 

c) działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw, 

d) rozwijanie demokratycznych form współżycia i współdziałania uczniów, 

e) dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji, 

f) godne reprezentowanie szkoły w środowisku, 

g) występowanie z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego, 

h) prowadzenie działalności kulturalnej poprzez planowanie i organizację ważnych  

    uroczystości i imprez szkolnych, 

i) współpraca z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi. 

 
Prawa Samorządu Uczniowskiego 

 
§ 3 

 
 
1.Samorząd Uczniowski 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 programami nauczania, ich treścią, celami 

      i stawianymi wymaganiami, 

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  zaspokajania  własnych zainteresowań, 

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

     rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi  

     w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, 



f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu 

    Uczniowskiego. 

 

Rada Samorządu, czyli zgromadzenie przewodniczących klas 

§ 4 

 

1. W skład Rady Samorządu wchodzą wszyscy przewodniczący klas. 

2. Rada Samorządu jest wyrazicielem opinii zespołów klasowych, zwanych  

    potocznie klasami. 

3. Zebrania Rady Samorządu zwołuje opiekun Samorządu Uczniowskiego lub  

    przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. 

4. Kadencja Rady Samorządu trwa rok. 

5. Kompetencje Rady Samorządu: 

    a) podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działań Samorządu 

        Uczniowskiego, 

    b) powoływanie sekcji i wybór jej członków. 

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 5 

 

1.W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzi 4 uczniów, którzy  

    w  wyniku głosowania uzyskali największą liczbę głosów.  

2. Zarząd tworzą: 

- przewodniczący 

- zastępca przewodniczącego 

- skarbnik 

- sekretarz 

3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego. 



4. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa rok. 

5. Celem działań Zarządu Samorządu Uczniowskiego jest uczestniczenie w życiu 

   szkoły i bycie współpartnerem organów szkoły w realizacji zadań dydaktyczno –   

    -wychowawczych i opiekuńczych. 

6. Przewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego: 

    a) kieruje pracami Zarządu Samorządu Uczniowskiego, 

    b) planuje i zwołuje zebrania Zarządu Samorządu Uczniowskiego, 

    c) angażuje jak największą liczbę uczniów do pracy na rzecz  Samorządu   

        Uczniowskiego, 

    d) współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Opiekunem   

       Samorządu Uczniowskiego, 

    e) pełni funkcję łącznika między uczniami a pozostałymi organami szkoły, 

    f) reprezentuje Samorząd Uczniowski na zewnątrz. 

7. Zastępca przewodniczącego: 

     a) jest pełnomocnikiem przewodniczącego, 

     b) w czasie nieobecności przewodniczącego pełni jego obowiązki. 

8. Skarbnik: 

     a) współpracuje z przewodniczącym i opiekunem Samorządu Uczniowskiego  

     w  sprawach budżetu i finansów, 

     b) zajmuje się funduszami, prowadzi dokumentację finansową. 

9. Sekretarz: 

    a) protokołuje posiedzenia  Rady Samorządu Uczniowskiego i Zarządu, 

    b) dokumentuje prace Samorządu Uczniowskiego. 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

§ 6 

 

1. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego może zostać każdy nauczyciel   

           Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie. 



2.Wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego przeprowadza się  

    w nieprzekraczalnym terminie do 20 września.  

3. Opiekuna SU wybierają tylko uczniowie klas II i III. 

4. Każdy uczeń może oddać głos na jednego nauczyciela. 

5. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje nauczyciel, który w głosowaniu   

     uzyskał największą liczbę głosów. 

6. Opiekun Samorządu Uczniowskiego: 

    a) czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego, 

    b) współpracuje ze wszystkimi organami Samorządu Uczniowskiego i organami  

         szkoły, 

    c) mobilizuje uczniów do podejmowania nowych inicjatyw, 

    d) współopracowuje z Radą SU roczny plan pracy Samorządu Uczniowskiego  

         i  sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego. 

 

Ordynacja wyborcza do Zarządu Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 7 

I. WYBÓR PRZEWODNICZ ĄCEGO  

 

1.Zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego SU przyjmuje opiekun SU. 

2. Kandydatem na przewodniczącego SU może być każdy uczeń Gimnazjum  

    w Budzowie. 

3.Kandydat na przewodniczącego SU musi spełniać warunek - posiada co   

    najmniej dobrą ocenę zachowania. 

4. Kandydat na przewodniczącego SU prowadzi kampanię wyborczą w sposób   

    niezakłócający pracę szkoły. 

5. Kandydat na przewodniczącego SU może być skreślony z listy wyborczej, jeśli   

   jego kampania godzi w dobre imię szkoły bądź innych kandydatów na  

   przewodniczącego. 



6. Wybory na przewodniczącego odbywają się do końca września. 

7. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II  

    w Budzowie. 

8. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU. 

9. Karta do głosowania zawiera nazwiska i imiona kandydatów na  

    przewodniczącego SU zapisane wg alfabetu. 

10. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie na liście kandydatów  przy  

      nazwisku jednego kandydata znaku X. 

11. Przewodniczącym SU zostaje uczeń, który uzyskał największą liczbę głosów. 

12.  Z przebiegu wyborów opiekun SU sporządza protokół, który znajduje się 

      w dokumentacji SU. 

13. Wyniki głosowania zamieszcza się na gazetce ściennej i stronie internetowej  

     Gimnazjum w zakładce Samorząd Uczniowski 

 

II. WYBÓR POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZ ĄDU 

 

1.Pozostałych członków Zarządu tj. zastępcę przewodniczącego, skarbnika 

   i  sekretarza wybierają członkowie Rady spośród swoich przedstawicieli. 

2.Nad przebiegiem wyboru pozostałych członków Zarządu czuwa Opiekun SU.  

 

Fundusze Samorządu Uczniowskiego 
 

§ 8 

1. Samorząd Uczniowski może gromadzić fundusze z następujących źródeł: 

   a) organizacja dyskotek i imprez szkolnych, 

   b) dotacje rady rodziców, dyrektora szkoły, sponsorów, 

   c) inne źródła.  

2. Fundusze Samorządu Uczniowskiego mogą być przeznaczane na: 

   a) organizację działalności Samorządu wynikającą z rocznego planu pracy, 



   b) nagrody dla aktywnie działających członków Samorządu Uczniowskiego, 

   c) finansowanie nagrody „Primus Inter Pares”. 

 

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 9 

1. Dokumentację SU tworzą: 

a) regulamin SU, 

b) plan pracy na dany rok zatwierdzony przez Zarząd SU, 

c) księga kasowa prowadzona przez skarbnika SU, 

d) protokoły i sprawozdania z działalności SU prowadzone przez sekretarza 

SU. 

2. Dokumentacja SU jest nadzorowana przez opiekuna SU i dyrektora 

Gimnazjum w Budzowie. 

 
Postanowienia końcowe 

 
§ 10 

 
1.Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczniów szkoły. 

2. Regulamin SU Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie został opracowany  

    i  przyjęty na zebraniu SU w dniu 24 września 2014 r. i zatwierdzony przez   

     Dyrektora Szkoły. 

3.Regulamin obowiązuje od dnia 25 września `2014 r. 

4. Traci moc dotychczasowy Regulamin SU Gimnazjum im. Jana Pawła II     

    w  Budzowie. 

 
 
 
 
 
 


