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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
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1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły.
2. Regulamin samorządu uczniowskiego jest zgodny z obowiązującym prawem
oświatowym i statutem szkoły.
3. Ilekroć w dalszej części jest mowa o dyrektorze, radzie pedagogicznej,
radzie rodziców, samorządzie uczniowskim, statucie szkoły i szkole bez
bliższego określenia, należy przez to rozumieć Dyrektora, Radę Pedagogiczną,
Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski i Statut Gimnazjum nr 2 im. Jana
Wegnera w Łowiczu.
§2
Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów i działają
w pełni samodzielnie w granicach określonych niniejszym regulaminem,
statutem szkoły oraz przepisami zewnętrznymi.
§3
Działalność samorządu wspiera i nadzoruje opiekun, tj. nauczyciel wybrany
przez radę samorządu uczniowskiego. Wybór opiekuna obywa się na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§4
1. Celem samorządu uczniowskiego jest kształtowanie samodzielnego
i świadomego kierowania swoim postępowaniem, budowanie postawy, która
prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej,
uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy
i z poczucia własnej za nie odpowiedzialności.
2. Realizacja celów wina być połączona z dbałością o kształtowanie
i rozwijanie patriotyzmu, o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie
i wzbogacanie jej tradycji.
§5
1. Zadania samorządu uczniowskiego:
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1)

organizowanie i zachęcanie całej społeczności
do należytego spełniania obowiązków szkolnych,

uczniowskiej

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 należytych warunków do nauki i w udzielaniu
pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji,

4)

rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych,
turystycznych, organizowanie wypoczynku i rozrywki,

5)

organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym
na terenie szkoły. Samorząd jest odpowiedzialny za ich przebieg. W razie
uchybień dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia na czas określony
wyżej wymienionych imprez bądź do wprowadzenia zakazu ich
urządzania,

6)

zapobieganie poważnym konfliktom i rozstrzyganie znaczących sporów
między uczniami a nauczycielami.

sportowych,

ROZDZIAŁ III
UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§6
1. Samorząd uczniowski może przedstawić dyrektorowi, radzie pedagogicznej,
radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, które dotyczą
realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem
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 własnej gazetki szkolnej,
prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu,
Strona 4 z 14

SPIS TREŚCI

7)

prawo do tworzenia własnych funduszy i dysponowania nimi
w porozumieniu z opiekunem,
8) prawo do udzielania, w uzasadnionym przypadku, poręczenia
za ucznia, któremu grozi kara dyscyplinarna,
9) prawo zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród u wychowawców klas,
dyrektora oraz do nominowania uczniów do nagród burmistrza,
10) prawo do powołania sądu koleżeńskiego dla rozstrzygania sporów,
konfliktów,
ROZDZIAŁ IV
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO,
ZASADY ICH WYBIERANIA I FUNKCJONOWANIA
§7
1. Kandydaci do samorządu uczniowskiego wybierani są w tajnych,
powszechnych, bezpośrednich i równych wyborach demokratycznych.
2. Do samorządu uczniowskiego mogą kandydować wszyscy uczniowie
gimnazjum, którzy na zakończenie poprzedniego roku szkolnego otrzymali
co najmniej dobrą ocenę zachowania.
3. Czynne prawo wyboru kandydatów do samorządu posiadają wszyscy
pełnoprawni uczniowie gimnazjum.
§8
1. Akcję wyborczą przygotowuje i przeprowadza w trzecim tygodniu września

ustępująca rada samorządu uczniowskiego.
2. W celu przeprowadzenia nowych wyborów ustępująca rada samorządu
oraz opiekun samorządu wybierają komisję wyborczą:
1)

2)
3)
4)

w skład komisji mogą wchodzić uczniowie oraz członkowie rady
pedagogicznej,
ilość członków komisji zależna jest od potrzeb – co najmniej cztery
osoby – dwóch uczniów oraz dwóch nauczycieli,
po wyznaczeniu składu komisji ich członkowie wybierają spośród siebie
przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza,
zadaniem komisji wyborczej jest m.in.:
a) przygotowanie kalendarza wyborczego,
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b) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów (wzór zgłoszenia stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu),
c) sprawdzenie ilości i wiarygodności podpisów przedłożonych
przez kandydatów,
d) przygotowanie kart do głosowania, zawierających alfabetyczny
spis nazwisk kandydatów i miejsce na zaznaczenie głosu,
e) przygotowanie sali wyborczej z urną na głosy wyborcze
i miejscami do oddawania głosów,
f) przeprowadzenie wyborów,
g) obliczenie ilości głosów,
h) sporządzenie protokołu (wzór stanowi załącznik nr 2
do niniejszego regulaminu),
i) ogłoszenie wyników wyborów – w ciągu 24 godzin od wyborów.
3. Głosowanie odbywa się poprzez:
1)

2)

zaznaczenie na karcie do głosowania nazwiska tylko jednego kandydata,
z zastrzeżeniem, że głos będzie nieważny jeśli wyborca:
a) zaznaczy na karcie więcej niż jedno nazwisko,
b) nie zaznaczy na karcie żadnego nazwiska,
wrzucenie karty do urny wyborczej.

4. Nad prawidłowością przebiegu wyborów czuwają dyrektor szkoły oraz
opiekun samorządu.
§9
1. Kandydaci do samorządu uczniowskiego zgłaszani są przez poszczególne
oddziały klasowe. Z każdej klasy należy wyłonić przynajmniej dwóch uczniów:
1)
2)

jeden uczeń, może to być także członek samorządu klasowego, wchodzi
na listę wyborczą po uzyskaniu poparcia własnej klasy,
drugi uczeń, tzw. „kandydat z wolnej ręki”, musi zebrać podpisy
od co najmniej 20 osób spoza klasy popierających jego kandydaturę.

2. Wybory powinny być poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum
jeden tydzień:
1)
2)

podczas kampanii kandydaci mogą prezentować siebie i swoje programy
na plakatach i spotkaniach przedwyborczych,
podsumowaniem kampanii wyborczej jest zgromadzenie ogólne
uczniów na apelu szkolnym, podczas którego każdy kandydat osobiście prezentuje
swoją kandydaturę,
Strona 6 z 14

SPIS TREŚCI

3)

kampania wyborcza kończy się na dzień przed wyborami – wszystkie
plakaty powinny być wtedy zdjęte a spotkania zaniechane.
§ 10
Organami samorządu uczniowskiego są:
1) przewodniczący samorządu,
2) rada samorządu uczniowskiego,
3) rady samorządów klasowych,
4) zgromadzenie ogólne samorządu uczniowskiego,
5) zgromadzenie ogólne uczniów,
6) sąd koleżeński,
7) sekcje problemowe,
8) komisja rewizyjna.
§ 11
Przewodniczący samorządu uczniowskiego:
1) koordynuje i nadzoruje działalność wszystkich organów samorządu,
2) pełni funkcję do czasu zakończenia kadencji,
3) do zadań przewodniczącego samorządu należy m.in.:
a) zwoływanie i przewodniczenie
zgromadzeniu ogólnemu
uczniów, zgromadzeniu ogólnemu samorządu uczniowskiego,
posiedzeniu rady samorządu,
b) zarządzanie wyborów do organów samorządu, wyborów
opiekuna samorządu oraz wyborów reprezentanta szkoły
w Młodzieżowej Radzie Miasta,
c) współodpowiedzialność za realizację planu pracy samorządu ,
d) zbieranie uwag odnośnie pracy samorządu od uczniów,
nauczycieli i innych pracowników szkoły,
e) reprezentowanie samorządu wobec rady pedagogicznej i rady
rodziców,
f) organizowanie współdziałania samorządu uczniowskiego
z samorządami klasowymi i organizacjami działającymi
w szkole.
§ 12
Rada samorządu uczniowskiego:
1) w skład rady wchodzi ośmiu kandydatów, którzy w wyborach ogólnych
do samorządu uzyskali największą liczbę głosów,
2) w sytuacji, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę
głosów, a znajdą się na ostatniej pozycji przyjętych do rady samorządu
uczniowskiego, to wchodzą oni w skład rady samorządu,
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3)

na pierwszym posiedzeniu rady samorządu spośród kandydatów
wyłaniani są i akceptowani w głosowaniu jawnym:
a) przewodniczący,
b) wiceprzewodniczący,
c) sekretarz,
d) skarbnik,
e) członkowie,
4) kandydaci, za obustronną zgodą mogą zamienić się funkcjami; zamiana
ta może być dokonana tylko i wyłącznie w ciągu dwóch dni
po wyborach,
5) rada samorządu jest organem wykonawczym samorządu uczniowskiego,
do jej zadań należy m.in.:
a) przygotowanie projektów dokumentów do uchwalenia przez
zgromadzenie ogólne uczniów – np. regulaminu samorządu,
planu pracy na dany rok szkolny,
b) reprezentowanie samorządu uczniowskiego wobec dyrektora,
rady pedagogicznej i rady rodziców,
c) reprezentowanie społeczności uczniowskiej w kontaktach
z samorządami uczniowskimi innych szkół,
d) wspomaganie
przewodniczącego
w
wypełnianiu jego
obowiązków oraz podejmowanie decyzji w sytuacjach
szczególnych,
e) prowadzenie dokumentacji samorządu,
6) rada samorządu uczniowskiego ma prawo:
a) wydawania opinii w sprawie ucznia odwołującego się
do dyrektora od kary statutowej,
b) przedstawienia w formie pisemnej, na wyraźny wniosek
dyrektora szkoły, opinii na temat pracy nauczycieli,
c) wyrażania opinii na temat programu wychowawczego szkoły
i programu profilaktyki,
7) przedstawiciel rady samorządu wchodzi w skład komisji powołanej przez
dyrektora w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania ucznia została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,
8) przedstawiciele rady samorządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach
rady pedagogicznej i rady rodziców,
9) posiedzenia rady samorządu zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż raz
w miesiącu, zawsze uczestniczy w nich opiekun samorządu,
10) uchwały rady samorządu, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków,
11) w posiedzeniach rady samorządu mogą uczestniczyć zaproszeni przez
przewodniczącego lub opiekuna samorządu: dyrektor, nauczyciele
lub inne osoby wspierające pracę samorządu.
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§ 13
1)
2)
3)

4)

Rady samorządów klasowych:
wybierane są przez uczniów poszczególnych oddziałów klasowych
w obecności wychowawcy klasowego,
tryb i sposób wyboru samorządu klasowego zależy od decyzji klasy
oraz wychowawcy,
organami samorządów klasowych są:
a) ogólne zebranie klasowe, skupiające wszystkich uczniów klasy,
b) rada klasowa, która jest organem wykonawczym samorządu
klasowego, w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący,
sekretarz, skarbnik, członek.
przewodniczący i wiceprzewodniczący rad klasowych, wraz z radą
samorządu uczniowskiego, tworzą zgromadzenie ogólne samorządu
uczniowskiego.
§ 14

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

1)
2)

Zgromadzenie ogólne samorządu uczniowskiego:
stanowią je członkowie rady samorządu oraz przewodniczący
i wiceprzewodniczący samorządów klasowych,
do zadań zgromadzenia należy m.in.:
a) wspieranie działań samorządu uczniowskiego,
b) przyjmowanie
sprawozdań
z
działalności
samorządu
uczniowskiego,
c) wnioskowanie do innych organów szkoły w sprawach
uczniowskich,
podstawową formą pracy jest zebranie plenarne,
w zebraniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym: dyrektor,
wicedyrektor lub osoby zaproszone przez przewodniczącego lub opiekuna
samorządu,
wszystkie zebrania odbywają się w obecności opiekuna samorządu,
zgromadzenie ogólne podejmuje decyzje w formie uchwał w sprawach
związanych z działalnością samorządu,
uchwały zgromadzenia ogólnego są podejmowane zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej 3/4 ogólnej liczby jego członków.
§ 15
Zgromadzenie ogólne uczniów:
jest największą władzą samorządu uczniowskiego,
prawo uczestnictwa w tym zebraniu mają wszyscy pełnoprawni
uczniowie szkoły,
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3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

zgromadzenie ogólne uczniów zwołuje przewodniczący lub rada
samorządu uczniowskiego wraz z opiekunem samorządu; może być również
zwołane na wniosek co najmniej 1/5 uczniów szkoły,
termin odbycia zgromadzenia ogólnego ogłasza się z co najmniej
dwudniowym wyprzedzeniem,
o czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad zawiadamia się
wszystkich uczniów przez pisemne ogłoszenie na tablicy ogłoszeń oraz w formie
komunikatów podanych w klasach,
zgromadzenie ogólne obraduje przynajmniej jeden raz w ciągu roku
szkolnego – prowadzi je przewodniczący samorządu, w przypadku nieobecności
przewodniczącego obradami kieruje wiceprzewodniczący,
w ogólnym zgromadzeniu uczniów mają prawo uczestniczyć z głosem
doradczym dyrektor szkoły i nauczyciele lub inne osoby zaproszone przez
przewodniczącego i opiekuna samorządu,
do najważniejszych zadań zgromadzenia ogólnego należy:
a) uchwalenie regulaminu samorządu uczniowskiego,
b) uchwalenie ewentualnych zmian i uzupełnień regulaminu,
c) uchwalenie głównych elementów programu działania samorządu
uczniowskiego,
zebranie ogólne uczniów może być połączone z apelem szkolnym.
§ 16
Sąd koleżeński:
1) tworzy rada samorządu uczniowskiego i opiekun samorządu,
2) zawiązywany jest na wniosek uczniów lub rady pedagogicznej w celu
rozwiązania sytuacji problemowych zaistniałych w szkole.
§ 17
Sekcje problemowe:
1) mogą być powoływane przez radę samorządu uczniowskiego, aby dać
uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju,
2) mogą w nich uczestniczyć również uczniowie nie będący członkami rady
samorządu,
3) pracę komisji mogą wspierać osoby spoza szkoły współdziałające
z samorządem uczniowskim.
§ 18

1)

Komisja rewizyjna:
jest organem kontrolnym samorządu uczniowskiego,
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2)
3)
4)
5)
6)

członkowie komisji – przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz –
są wybierani spośród osób współpracujących z samorządem uczniowskim w
ramach sekcji problemowych,
wyboru komisji dokonuje rada samorządu uczniowskiego,
komisja kontroluje działalność organów samorządu uczniowskiego
i samorządów klasowych we wszystkich dziedzinach, szczególnie zaś
w dziedzinie finansowej,
wyniki swoich kontroli komisja załącza do sprawozdania z działalności
samorządu uczniowskiego i przedstawia radzie pedagogicznej oraz zgromadzeniu
ogólnemu samorządu uczniowskiego,
pracami komisji rewizyjnej kieruje opiekun samorządu.
§ 19
1. Kadencja samorządu uczniowskiego trwa jeden rok od momentu wybrania.

Po jej upływie członkowie poszczególnych
do pełnienia w nich swoich funkcji.

organów

tracą

mandaty

2. W przypadku niekompetencji członka rady samorządu uczniowskiego:
1)
2)

3)

pozostali członkowie wraz z opiekunem mają prawo odwołać
go z pełnionej funkcji, co jednak nie oznacza równoczesnego
pozbawienia członkostwa w radzie,
za niekompetencję uważa się m.in.: niewypełnienie obowiązków
i zadań wynikających z pełnienia danej funkcji, działanie niezgodne
z regulaminem samorządu, działanie na szkodę społeczności
uczniowskiej,
członek, któremu zarzuca się niekompetencję, ma prawo odwołać się
do ogólnego zebrania uczniów; po przedstawieniu przez niego
odpowiednich argumentów zebranie może odwołać decyzję rady.

3. Uczeń, który odszedł ze szkoły w trakcie roku szkolnego, ukończył szkołę
lub w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał nieodpowiednią lub naganną
ocenę zachowania, traci mandat do pełnienia funkcji w organach samorządu
uczniowskiego.
4. Członek samorządu może zrezygnować z pełnienia funkcji w każdej chwili
z podaniem uzasadnionych powodów opiekunowi samorządu.
5. Na wakujące miejsca w organach samorządu wchodzą następne osoby z listy
bądź osoby zgłaszające indywidualną chęć pracy w radzie samorządu.
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ROZDZIAŁ V
OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
I DOKUMENTACJA PRACY SAMORZĄDU
§ 20
1. Opiekun samorządu uczniowskiego:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

jest wybierany przez radę samorządu uczniowskiego w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów,
wybór dokonuje się na pierwszym posiedzeniu rady samorządu
uczniowskiego, tuż po ukonstytuowaniu się nowej rady,
opiekunem zostaje nauczyciel, który uzyskał największą liczbę głosów
i wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji,
w przypadku odmowy pełnienia funkcji przez wybranego opiekuna
objęcie tej funkcji proponuje się nauczycielowi, który w następnej
kolejności uzyskał największa liczbę punktów,
kadencja opiekuna samorządu trwa jeden rok; pełni on swoją funkcję
do czasu wyboru następcy,
do najważniejszych zadań opiekuna należy:
a) kierowanie
całokształtem
prac
samorządu,
czuwanie
nad prawidłowym jego działaniem i udzielaniem pomocy
uczniom w realizacji zadań,
b) reprezentowanie samorządu przed organami szkoły,
c) podpisywanie uchwał zgromadzenia ogólnego samorządu
uczniowskiego i zgromadzenia ogólnego uczniów,
d) nadzorowanie realizacji uchwał samorządu,
e) informowanie młodzieży o uchwałach rady pedagogicznej
dotyczących uczniów,
f) współpraca z dyrektorem szkoły, wychowawcami, rodzicami/
prawnymi opiekunami ucznia w rozwiązywaniu spraw spornych
dotyczących konfliktów między uczniami oraz w zakresie
zapobiegania konfliktom między uczniami i nauczycielami,
g) prowadzenie dokumentacji rozliczeń finansowych,
h) przechowywanie dokumentacji samorządu.

§ 21
1. Dokumentację samorządu uczniowskiego stanowią:
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1)
2)
3)
4)

regulamin samorządu,
roczne plany pracy,
rozliczenia finansowe,
sprawozdania z działalności samorządu,
ROZDZIAŁ VI
FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ 22

1. Samorząd uczniowski może tworzyć
do finansowania jego działalności.

własne

fundusze,

które

służą

2. Dysponentami funduszy jest rada samorządu uczniowskiego.
3. Dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z opiekunem,
a w sprawach poważniejszych wydatków również na podstawie uchwały
własnej rady.
4. Fundusze samorządu uczniowskiego tworzy się:
1)
2)
3)

z dochodów uzyskanych z imprez organizowanych przez samorząd
uczniowski (np.: aukcja prac uczniowskich, sprzedaż loterii fantowej,
zdjęć klasowych, biletów na dyskoteki szkolne),
z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych,
ze środków przekazywanych przez radę rodziców, inne organizacje
i instytucje.

5. Operacje finansowe muszą być udokumentowane w taki sposób, aby
zapewniona była rzetelność i dokładność ewidencji.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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§ 23
1. Sprawy wymagające współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, rady
rodziców z samorządem uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale
wszystkich zainteresowanych stron.
2. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego
powodu negatywnie oceniani.
§ 24
1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 2 im. J. Wegnera
w Łowiczu został uchwalony przez zgromadzenie ogólne uczniów w dniu
16 stycznia 2008 r. i zatwierdzony przez Dyrektora szkoły w dniu 17 stycznia
2008 r.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora szkoły.
3. Traci moc poprzedni Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Opiekun
Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący
Samorządu Uczniowskiego

Dyrektor szkoły
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