
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
POSTANOWIENIA OGÓLNE (wersja informacyjna)

§1

Samorząd  Uczniowski  Gimnazjum  Publicznego  im.  Róży  Zamoyskiej  w  Zwierzyńcu  działa
w oparciu o art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami
oraz w oparciu o § 13 Statutu Gimnazjum Publicznego im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu.

§ 2

Samorząd  Uczniowski  zrzesza  wszystkich  uczniów  szkoły.  Jest  organizacja  niezależną
od administracji oświatowej.

§ 3

Samorząd  Uczniowski  jest  organizacją  demokratyczną.  Uczniowie  w  sposób  nieskrępowany
wybierają swoich przedstawicieli do Rady SU.

§ 4

Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów wobec dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz
administracji oświatowej.

§ 5

Celem Samorządu Uczniowskiego jest:
a) uczestnictwo  uczniów  w  samodzielnym  rozwiązywaniu  problemów  oraz

partnerstwo  w  stosunkach  uczniów  z  nauczycielami  w  realizacji  celów
wychowawczych,

b) rozwijanie  demokratycznych  form  współżycia,  współdziałania  uczniów
i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę
i grupę,

c) kształtowanie  umiejętności  zespołowego  działania,  stworzenie  warunków
do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

§ 6

Zadania Samorządu Uczniowskiego:
a) organizowanie  społeczności  uczniowskiej  do  jak  najlepszego  spełniania  obowiązków

szkolnych,
b) przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów, reprezentowanie interesów

ogółu społeczności uczniowskiej,
c) współdziałanie  z  władzami  szkoły  celem  zapewnienia  uczniom  należytych  warunków

do nauki i udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
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d) współudział  w  organizowaniu  zajęć  kulturalnych,  turystyczno–krajoznawczych,
rozrywkowych,

e) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne,
f) inspirowanie do udziału w pracach społeczno–użytecznych w szkole i środowisku,
g) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce,
h) zapobieganie konfliktom między uczniami i ich rozstrzyganie,
i) dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły.

§ 7

Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego:
a) przedstawianie  propozycji  do  planu  dydaktyczno–wychowawczego  szkoły  wynikające

z potrzeb i zainteresowań młodzieży,
b) wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w formułowaniu przepisów

wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej,
c) prowadzenie gazetki ściennej i apeli informujących o działalności samorządu,
d) zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole,
e) udzielanie poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzenia kary,
f) przyznawanie nagród klasom szczególnie wyróżniającym się w życiu szkoły,
g) udział przedstawicieli z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Rady

Rodziców dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych,
h) wybór opiekunów samorządu,
i) wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawie powołania Rzecznika Praw Ucznia.

§ 8

Działalność Samorządu Uczniowskiego reguluje niniejszy regulamin.

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Radę SU.

WŁADZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 10

Władzami Samorządu Uczniowskiego są:
 Ogólne Zebranie Uczniów
 Rada Samorządu Uczniowskiego
 Zarząd.

OGÓLNE ZEBRANIE UCZNIÓW

§ 11

Ogólne Zebranie Uczniów jest najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego.
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§ 12

Ogólne Zebranie Uczniów jest powoływane na wniosek Dyrektora Szkoły.

§ 13

Na  okres  obradowania  Ogólne  Zebranie  Uczniów  przejmuje  kompetencje  innych  władz
Samorządu Uczniowskiego.

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 14

Rada  SU  składa  się  z  12  (lub  więcej  wg  potrzeb  i  założeń  opiekunów)  przedstawicieli
społeczności uczniowskiej wybranych w demokratycznych wyborach.

§ 15

Do kompetencji Rady SU należy:
a) wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza
b) wybór sekcji plastycznej i kulturalno–rozrywkowej,
c) uchwalenie regulaminu SU oraz dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek,
d) opiniowanie pracy nauczyciela na wniosek Dyrektora Szkoły.

§ 16

Rada SU jest władzą ustawodawczą.

ZARZĄD

§ 17

Zarząd wybierany jest na kadencję roczną lub na okres 2 lat.

§ 18

Zarząd jest władzą wykonawczą.

§ 19

W skład zarządu wchodzi: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego,
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b) reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego,
c) prowadzenie dokumentacji pracy Samorządu Uczniowskiego,
d) podejmowanie czynności prawnych w imieniu Samorządu Uczniowskiego,
e) powoływanie Rzecznika Praw Ucznia,
f) dbanie o przestrzeganie praw ucznia.

§ 21

Zebrania Zarządu i Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się według potrzeb na wniosek
Zarządu lub opiekunów SU. Z zebrania sporządzane jest sprawozdanie.

PRZEWODNICZĄCY

§ 22

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego powoływany jest przez Radę SU na kadencję roczną
lub dwuletnią.

§ 23

Przewodniczący Samorządu podlega akceptacji przez Radę Pedagogiczną.

§ 24

Przewodniczący odpowiada za ustawodawczą i wykonawczą działalność Rady i Zarządu.

§ 25

Do kompetencji Przewodniczącego należy:
a) planowanie i prowadzenie zebrań Zarządu i Rady SU lub wyznaczenie prowadzących,
b) rozdzielanie zadań pomiędzy członków Zarządu,
c) angażowanie jak największej grupy uczniów do pracy na rzecz samorządu,
d) współpraca z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz administracją szkoły oraz społecznością

lokalną,
e) utrzymywanie kontaktów z samorządami klasowymi,
f) reprezentowanie społeczności szkolnej na zewnątrz.

§ 26

Przewodniczący ma prawo proponowania kandydatów na stanowiska: 
Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Samorządu.

§ 27

Przewodniczący podpisuje dokumentację Samorządu Uczniowskiego.
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WICEPRZEWODNICZĄCY

§ 28

Wiceprzewodniczącego powołuje Rada SU na roczną lub dwuletnią kadencję.

§ 29

Wiceprzewodniczący pomaga Przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków.

§ 30

Wiceprzewodniczący w czasie nieobecności Przewodniczącego pełni jego obowiązki.

SEKRETARZ

§ 31

Sekretarz powoływany jest przez Radę SU na kadencję roczną lub dwuletnią.

§ 32

Sekretarz odpowiada za:
a) dokumentację samorządu,
b) oficjalną korespondencję samorządu,
c) koordynację bieżących działań w zakresie wytycznych udzielonych mu przez Zarząd,
d) informowanie członków Samorządu Uczniowskiego o działaniach Zarządu,
e) prowadzenie protokołów z zebrań Zarządu oraz Rady SU.

§ 33

Sekretarz podpisuje dokumentację Samorządu Uczniowskiego.

§ 34

Na każdym zebraniu Rady SU sekretarz przedstawia informację o działaniach podjętych w czasie
od ostatniego posiedzenia Zarządu.

SEKCJE

§ 35

Sekcja  jest  organem  pomocniczym  Zarządu  i  może  być  powoływana  do  organizowania
działalności Samorządu Uczniowskiego w określonej dziedzinie.

§ 36
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Przewodniczącym sekcji może być każdy członek Rady Samorządu wybrany przez Zarząd.

§ 37

Członkiem sekcji może być każdy uczeń wybrany przez Zarząd.

§ 38

Zarząd może nadać Sekcjom regulamin.

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 39

Opiekun  Samorządu  Uczniowskiego  powoływany  jest  na  okres  2  lat  spośród  wszystkich
nauczycieli pracujących w szkole z wyłączeniem Dyrekcji Szkoły.

§ 40

Nauczyciele, którzy pełnili funkcje opiekunów nie biorą udziału w wyborach przez okres dwóch
kadencji.

§ 41

Opiekun Samorządu pełni funkcję doradczą.

§ 42

Opiekunów  Samorządu  nie  może  być  więcej  niż  trzech.  Dwóch  z  nich  jest  wybieranych
w demokratycznych  wyborach  przez  społeczność  szkolną,  a  trzeciego  opiekuna  wyznacza
Dyrekcja Szkoły.

§ 43

Opiekun udziela pomocy w realizacji zadań wymagających udziału nauczycieli i dyrekcji.

§ 44

Opiekun ma prawo uczestniczyć we wszystkich formach pracy SU.

§ 45

Opiekun czuwa nad działalnością SU. 

§ 46
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Opiekun inspiruje nauczycieli do współpracy z SU.

§ 47

Wybory Opiekunów Samorządu uczniowskiego odbywają się w miesiącu czerwcu.

ODWOŁANIE I REZYGNACJA

§ 48

Członek  Rady  Samorządu  Uczniowskiego  lub  Zarządu  może  być  odwołany  przez  Radę  SU
bezwzględną większością głosów, przy obecności 2/3 członków Rady SU w tajnym głosowaniu.

§ 49

Członek Rady może być usunięty na wniosek:
 Zarządu
 2/5 składu Rady Szkolnej SU.

§ 50

Odwołanie Zarządu lub jego członka odbywa się na wniosek 2/5 składu Rady Szkolnej SU.

§ 51

Usunięty członek Rady SU może odwołać się od decyzji w terminie 7 dni do opiekunów SU.
Opiekunowie SU po rozpatrzeniu odwołania mogą decyzję o odwołaniu uchylić lub utrzymać ją
w mocy.

§ 52

Niezwłocznie po odwołaniu Rada Szkolna SU powołuje nowego członka w miejsce odwołanego.
Jest to osoba z listy kandydatów następna pod względem ilości zdobytych głosów.

ORDYNACJA WYBORCZA

§ 53

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego są powszechne, bezpośrednie, równe i tajne.

§ 54

Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają uczniowie szkoły, którzy nie zostali pozbawieni praw
uczniowskich, jak i nauczyciele.

§ 55
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Kadencja Rady SU trwa przez dwa lata  szkolne.  Jeśli  zachodzi  potrzeba po pierwszym roku
odbywają się wybory uzupełniające. Wakujące miejsca w radzie obsadzane są w drodze wyborów
spośród członków samorządów klasowych.

§ 56

Ustępujący Zarząd SU powołuje Komisję Wyborczą.
W jej skład wchodzą członkowie Rady SU.

§ 57

Poszczególne klasy na 2 tygodnie przed planowanymi wyborami typują nie więcej niż czterech
kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego.
Uczeń kandydujący powinien spełniać następujące warunki:

 nie sprawia kłopotów wychowawczych i nie wagaruje,
 posiada co najmniej sprawowanie poprawne.

§ 58

Kampania wyborcza rozpoczyna się na 2 tygodnie przed wyborami.

§ 59

Lista kandydatów do Rady Samorządu jest umieszczona na tablicy ogłoszeń SU.

§ 60

Do  wyborów  w  głosowaniu  powszechnym  przystępują  uczniowie  wszystkich  klas,  jak
i nauczyciele.

§ 61

Wzór karty do głosowania ustala Komisja Wyborcza i przygotowuje potrzebną ilość kart.

§ 62

Na karcie do głosowania głosujący umieszcza numery maksymalnie trzech kandydatów z listy,
na których głosuje.

§ 63

Głos jest nieważny w przypadku wskazania większej liczby kandydatów.

§ 64
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Do  Rady  Samorządu  Uczniowskiego  wchodzi  12  osób  (lub  więcej  wg  potrzeby),  które
w wyborach otrzymały największą ilość głosów.

§ 65

W ciągu tygodnia od przeprowadzonych wyborów nowa Rada SU wybiera Zarząd.

§ 66

Na ostatnim  zebraniu  ustępująca  Rada  SU przekazuje  nowo  wybranej  Radzie  SU materiały
organizacyjne i posiadaną dokumentację.

§ 67

Głosujący na Opiekunów SU umieszcza na karcie do głosowania numer kandydata (jeden, dwa
lub trzy) wybranego/wybranych przez siebie z listy nauczycieli kandydatów. W innym przypadku
głos jest nieważny.

§ 68

Komisja  Wyborcza  po  przeprowadzeniu  wyborów  sporządza  protokół  zawierający  liczbę
biorących udział w głosowaniu, z podaniem liczby oddanych głosów ważnych.

§ 69

Oficjalne  ogłoszenie  wyników  wyborów  następuje  na  drugi  dzień  po  wyborach.  Ogłoszenie
podaje się do wiadomości uczniów na tablicy ogłoszeń SU.
Ordynacja wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia regulaminu.

SZCZĘŚLIWY NUMEREK

§ 70

Na wniosek Samorządu Uczniowskiego Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o honorowaniu
Szczęśliwego Numerka.

§ 71

Regulamin Szczęśliwego Numerka:
a) Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych i pisania niezapowiedzianych 

kartkówek, kwestia późniejszego zaliczenia materiału z kartkówki zależy od nauczyciela,
b) Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z pisania wcześniej zapowiedzianych kartkówek i 

sprawdzianów,
c) Szczęśliwy Numerek można wykorzystać tylko raz w miesiącu, zależy on od losowania,
d) Losowanie Szczęśliwego Numerka odbywa się w świetlicy szkolnej,
e) Za losowanie Szczęśliwego Numerka odpowiedzialne są osoby wyznaczone z Samorządu 

Uczniowskiego,
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f) Jakakolwiek próba zmiany Szczęśliwego Numerka (wylosowanego w danym dniu) przez 
osoby nieupoważnione powoduje wycofanie numerka w dniu zajścia zdarzenia.

§ 72

Rada Pedagogiczna może cofnąć honorowanie Szczęśliwego Numerka.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 73

Uczeń,  który  łamie  regulamin  SU  i  postanowienia  zawarte  w  Statucie  Szkoły  może  zostać
odwołany z pełnionej funkcji.

§ 74

Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.

§ 75

Wszystkie  decyzje  omawiane  na  posiedzeniach  Władz  Samorządu  uchwalane  są  zwykłą
większością głosów przy obecności 2/3 osób uprawnionych do głosowania.

§ 76

Wnioski dotyczące zmian w regulaminie mogą być zgłaszane przez Zarząd, 5 członków Rady SU
lub opiekunów SU. Zgłoszone poprawki są głosowane na najbliższym zebraniu Rady SU, po
wcześniejszym poinformowaniu członków Rady SU.

§ 77

Regulamin podlega ewaluacji na wniosek: Opiekunów SU, Zarządu, 5 członków Rady Szkolnej
SU.

§ 78

Niniejszy Regulamin Samorządu Uczniowskiego wchodzi w życie (2014r) po zatwierdzeniu go
przez  Radę  Samorządu  Uczniowskiego  Gimnazjum  Publicznego  im.  Róży  Zamoyskiej
w Zwierzyńcu.

Władze SU                                                                                                       Opiekunowie SU

podpisy uczniów podpisy opiekunów

(podpisany dokument  z dokładną datą znajduje się w szkole)
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