Regulamin Samorządu Uczniowskiego
w
Publicznym Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły
w
Choszcznie

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. W Publicznym Gimnazjum w Choszcznie działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej
samorządem.
2. W Samorządzie pracują wszyscy uczniowie gimnazjum.
3. Działalnośd samorządu opiera się na dobrowolnej i społecznej pracy uczniów szkoły.
4. Koordynatorem działalności samorządu są nauczyciele zwani dalej opiekunami samorządu.
5. Regulamin samorządu nie może byd sprzeczny ze Statutem Szkoły.

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA
§2
1. Celem samorządu jest organizowanie życia szkolnego społeczności uczniowskiej i jej godne
reprezentowanie.
2. Upowszechnienie idei samorządności uczniowskiej.
3. Kształtowanie postaw odpowiedzialności za siebie i kolegów.
§3
Dążąc do realizacji wyżej wymienionych celów samorząd:
1. Współpracuje z dyrekcją, pracownikami i organami statutowymi szkoły, przedstawia radzie
rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie dotyczące różnych spraw
szkoły.
2. Posiada prawo do zapoznania się z programem nauczania, treściami programowymi i celami
nauczania oraz stawianymi uczniom wymaganiami.
3.

Posiada prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu ucznia.

4. Wydaje na wniosek dyrektora szkoły opinie o pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela
w związku z jego oceną pracy.
5. Wydaje na wniosek dyrektora szkoły opinię w sprawie skreślenia z listy uczniów, którzy
ukooczyli 18 lat.
6. Organizuje i współorganizuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły działalnośd kulturalną,
oświatową, sportową, rekreacyjną i rozrywkową zgodnie z potrzebami uczniów i
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możliwościami szkoły ( np. apele, koła i sekcje zainteresowao, imprezy artystyczne, obchody
rocznic paostwowych, lokalnych i szkolnych, wycieczki, dyskoteki, samopomoc uczniowska w
przezwyciężaniu problemów szkolnych, spotkania absolwentów).
7. Posiada prawo wyboru nauczycieli koordynujących działalnośd samorządu.
8. Wspiera działania zmierzające do zapewnienia dyscypliny i higieny wśród uczniów w czasie
ich pobytu w szkole.
9. Organizuje prace społeczne na rzecz szkoły.
10. Rozwija współpracę i kontakty z innymi szkołami.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE SAMORZĄDU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§4
1. Członkiem samorządu może byd każdy uczeo Publicznego Gimnazjum w Choszcznie.
2. Członkowie samorządu są zobowiązani do uczestnictwa w realizacji celów samorządu oraz
przestrzegania Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz zarządzeo
dyrektora szkoły.
3. Członkowie samorządu mają prawo do:
a) uczestnictwa w pracach samorządu,
b) zgłaszania własnych wniosków i propozycji dotyczących życia szkoły,
c) udziału w wyborach czynnych i biernych do organów samorządu,
d) udziału w wyborze opiekuna samorządu.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY SAMORZĄDU
§5
Organem samorządu jest zarząd jako organ wykonawczy.
§6
1. Zarząd samorządu składa się z:
a) przewodniczącego samorządu,
b)

zastępcy przewodniczącego,
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c)

protokolanta,

d) rzecznika praw ucznia.
2. Skład zarządu w trakcie kadencji może zostad zmieniony.
3. Decyzje zarządu zapadają w głosowaniu jawnym.
4. Do kompetencji zarządu należą:
a) kierowanie działalnością samorządu zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i
decyzjami walnego zebrania,
b) reprezentowanie samorządu na forum szkoły i na zewnątrz,
c) składanie sprawozdao z działalności na radzie pedagogicznej.
§7
1. Walne zebranie jest najwyższym organem samorządu.
2. W walnym zebraniu uczestniczą wszyscy uczniowie Samorządu Uczniowskiego.
3. Do kompetencji walnego zebrania należy:
a) określenie celów i zadao samorządu,
b) wybór przewodniczącego i członków zarządu,
c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdao z działalności pracy SU,
d) uchwalenie regulaminu samorządu,
e) podejmowanie decyzji w sprawach będących w zakresie działao samorządu,
f)

skreślenie ucznia z listy członków Samorządu Uczniowskiego z powodu niskiej frekwencji
na zebraniach lub rażącego łamania zapisów Statutu Szkoły.

4. Zebrania odbywają się raz w tygodniu lub w miarę potrzeb.

ROZDZIAŁ IV
OPIEKUN SAMORZĄDU
§8
1. Opiekunami samorządu są nauczyciele koordynujący działalnośd Samorządu Uczniowskiego.
2. Funkcję opiekunów pełni dwóch nauczycieli.
3. Kadencja trwa dwa lata.
4. Kandydatów na opiekunów proponują przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.
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5. Nauczyciele, którzy chcą pełnid funkcję opiekunów mogą zgłaszad swoje kandydatury do
Samorządu Uczniowskiego.
6. Wybrani przez Samorząd Uczniowski kandydaci na opiekunów wyrażają swoją zgodę podczas
rady pedagogicznej.
ROZDZIAŁ V
FUNDUSZE SAMORZĄDU
§9
1. Na fundusze samorządu składają się dotacje i darowizny.
2. Fundusze samorządu są pod kontrolą jednego z opiekunów.
3. Finanse samorządu będą dokumentowane według załącznika nr 1.
§ 10
Dla ważności pism dotyczących spraw finansowych wymagane są podpisy przewodniczącego i
opiekuna samorządu.

ROZDZIAŁ VI
RAMOWY PLAN DZIAŁANIA
§ 11
Samorząd Uczniowski zobowiązany jest sformułowad i przedstawid do dnia 30 września ramowy plan
działania na dany rok szkolny uczniom, dyrekcji szkoły oraz radzie pedagogicznej.

ROZDZIAŁ VII
DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ 12
Samorząd Uczniowski prowadzi następującą dokumentację:
a) plan pracy samorządu – przewodniczący,
b) protokólarz zebrao – protokolant.
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ROZDZIAŁ VIII
ORDYNACJA WYBORCZA DO WŁADZ SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO
§ 13
Komisja Wyborcza
1. Członkowie Komisji Wyborczej mogą byd wybierani spośród członków ustępującego
samorządu.
2. Zadaniem Komisji Wyborczej jest czuwanie nad sprawnym i poprawnym przebiegiem
wyborów.
3. Komisja zobowiązana jest do podliczania głosów bezpośrednio po wyborach w obecności
opiekuna samorządu, bądź innego wytypowanego nauczyciela.
§ 14
Zasady wyborów
1. Formuła głosowania – głosowanie tajne (uczniowie wypisują na kartach do głosowania
imiona i nazwiska trzech uczniów spośród kandydatów zgłoszonych do wyborów).
2. Formuła wyboru – do Samorządu Uczniowskiego zostaje przyjętych dwudziestu uczniów z
największą liczbą głosów.
§ 15
Etapy wyborów
1. 10 do 20 maja – wychowawcy klas zgłaszają nie mniej niż trzech, ale nie więcej niż 5
kandydatów.
2. 20-30 maja – kampania wyborcza.
3. Do 10 czerwca – wybory.
4. 24 godziny po wyborach ogłoszenie wyników.
5. Do trzech dni po wyborach przyjmowanie ewentualnych apelacji.
6. Siedem dni po wyborach uprawomocnienie się wyników wyborów lub przeprowadzenie
nowych.
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ROZDZIAŁ IX
PROCEDURA OPRACOWANIA OPINII O NAUCZYCIELU
§ 16
Ustala się następującą procedurę działania:
1. Rozdanie ankiet samorządom klasowym (ankietę wypełniają wytypowani uczniowie tylko
tych klas, z którymi dany nauczyciel pracuje).
2. Opracowanie na podstawie ankiet opinii o pracy nauczyciela (opracowanie przygotowuje
Zarząd Samorządu pod kierunkiem opiekuna samorządu).
3. Przedstawienie opinii dyrekcji szkoły.

ROZDZIAŁ X
PROCEDURA OPRACOWANIA OPINII O UCZNIU SKREŚLANYM Z EWIDENCJI
§ 17
1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego przygotowuje projekt opinii dotyczącej skreślenia ucznia z
ewidencji w związku z ukooczeniem przez niego 18 lat.
2. Zarząd przygotowując opinię bierze pod uwagę:
a) frekwencję ucznia na zajęciach lekcyjnych,
b) zaangażowanie i wyniki w nauce,
c) przestrzeganie przez ucznia zapisów Statutu Szkoły,
d) chęd kontynuowania nauki.
3. Przygotowana opinia zostaje przedstawiona na zebraniu samorządu.
4. Członkowie samorządu głosują nad przyjęciem opinii na zebraniu.
5. Przedstawienie opinii dyrekcji szkoły.
ROZDZIAŁ XI
PROCEDURA ZGŁASZANIA SKARG
PRZEZ UCZNIÓW DO RZECZNIKA PRAW UCZNIA
§ 18
1. Uczeo ma prawo zgłosid skargę pisemną w ciągu tygodnia od powstania problemu.
2. Rzecznik Praw Ucznia przekazuje skargę opiekunowi samorządu.
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3. W przypadku, gdy zgłoszona skarga jest zasadna opiekun samorządu rozmawia z osobą,
której skarga dotyczy.
4. W przypadku braku porozumienia między stronami sprawę rozpatruje dyrektor szkoły.

Załącznik nr 1

L.p.

Data

Opis operacji

Wpływy

1.
2.
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Wydatki

Saldo

Podpisy

