ZAŁĄCZNIK NR 3:
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
GIMNAZJUM NR 18 im. NOBLISTÓW POLSKICH

Podstawa prawna:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. ( Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425)
z późniejszymi zmianami
2. Statut Gimnazjum nr 18 im. Noblistów Polskich w Szczecinie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
W Gimnazjum nr 18 im. Noblistów Polskich w Szczecinie działa Samorząd Uczniowski,
zwany dalej „samorządem”.

§ 2.
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§ 3.
Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi
reprezentantami ogółu uczniów.
§ 4.
Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
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§ 5.
Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:
1.

prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami
i stawianymi wymaganiami,

2.

prawo do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu,

3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań,
4. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5. prawo

organizowania

działalności

kulturalnej,

oświatowej,

sportowej

oraz

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami oraz możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorami,
6.

prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcje opiekuna samorządu,

7.

prawo angażowania się do działających na terenie szkoły stowarzyszeń oraz innych
organizacji, których celem statutowym jest wolontariat, działalność wychowawcza
oraz rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz
opiekuńczej szkoły.

II. ORGANY SAMORZĄDU

§ 6.
Organami samorządu są:
1.

Sejmik Uczniowski – po dwóch przedstawicieli z każdej klasy,

2.

Przewodniczący Samorządu,

3.

Rada Samorządu Uczniowskiego (RSU) składająca się z 5 osób.

2

§ 7.
Członkami Rady Samorządu Uczniowskiego (RSU) zostają uczniowie, którzy w wyborach
powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich uzyskali największą ilość głosów.

§ 8.
Uczeń, który otrzymał na koniec roku szkolnego lub semestru ocenę co najwyżej
nieodpowiednią z zachowania nie może być członkiem RSU.

§ 9.
Co rok następuje koniec kadencji części członków RSU. Wybory uzupełniające do RSU
powinny odbywać się do końca września nowego roku szkolnego.

§ 10.
Uczeń, który zakończył kadencje w RSU może ponownie startować w nowych wyborach.
Na wniosek opiekuna Samorządu Uczniowskiego, kadencja ucznia, który aktywnie pracował
w RSU, może być przedłużona o rok.

§ 11.
Organy samorządu zobowiązane są raz w roku przedstawiać sprawozdanie ze swojej
działalności na posiedzeniu Sejmiku Uczniowskiego.

III. SEJMIK UCZNIOWSKI

§ 12.
W posiedzeniu Sejmiku Uczniowskiego uczestniczy po dwóch przedstawicieli rad
samorządów klasowych.
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§ 13.
Obradami Sejmiku Uczniowskiego kieruje opiekun Samorządu Uczniowskiego.

§ 14.
Sejmik podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków. Decyzje zapadają zwykłą większością
głosów.

§ 15.
Do kompetencji Sejmiku Uczniowskiego należy:
przyjmowanie sprawozdań z działalności samorządu, wyrażenie swojej opinii o pracy

1.

Rady Samorządu Uczniowskiego,
prawo odwoływania organów samorządu lub poszczególnych osób, jeśli nie wykonują

2.

powierzonych im zadań,
przedstawianie propozycji działań samorządu uczniowskiego.

3.

IV. PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 16.
Przewodniczący Samorządu uczniowskiego:
1.

reprezentuje samorząd wobec Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Dyrektora
szkoły,

2.

kieruje pracą samorządu,

3.

organizuje współdziałanie samorządu uczniowskiego z samorządami klasowymi.
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§ 17.
Kandydata na przewodniczącego samorządu proponuje opiekun samorządu spośród
członków nowej RSU na pierwszym jej posiedzeniu. Kandydat powinien mieć akceptację
pozostałych członków rady.

§ 18
Kandydat na przewodniczącego powinien:
1.

mieć co najmniej dobre oceny,

2.

nie sprawiać kłopotów wychowawczych,

3.

uzyskać akceptację grona pedagogicznego.

§ 19.
1.

Przewodniczący samorządu może być odwołany ze swojej funkcji na wniosek

złożony na ręce opiekuna samorządu przez grupę co najmniej 20 uczniów.
2.

W takim wypadku opiekun samorządu wśród członków Sejmiku Uczniowskiego

przeprowadza głosowanie nad votum nieufności dla Przewodniczącego samorządu.
Odwołanie przewodniczącego następuje, jeżeli co najmniej 50% uczniów biorących w
nim udział opowie się za odwołaniem.
3.

Funkcję przewodniczącego pełni wówczas osoba wybrana na mocy § 17.

4.

Mimo odwołania z funkcji przewodniczącego samorządu uczeń ten może pozostać

członkiem RSU.

§ 20.
Decyzje RSU podejmuje zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku
równowagi głos decydujący ma przewodniczący.
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§ 21.
Zadania Rady Samorządu Uczniowskiego:
1. opracowuje i przedstawia projekt prac samorządu,
2. inicjuje działania społeczności uczniowskiej na terenie szkoły i poza nią,
3. podejmuje decyzje o zwołaniu Sejmiku Uczniowskiego,
4. jest pośrednim wyrazicielem woli uczniów wobec Dyrektora szkoły
i Rady Pedagogicznej,
5. propaguje idee wolontariatu

§ 22.
Na czele Radu Samorządu Uczniowskiego stoi Przewodniczący samorządu.

§ 23.
Zadania Przewodniczącego samorządu:
1. realizacja programu prac samorządu,
2. kierowanie pracami komisji,
3. współpraca z przewodniczącymi samorządów klas,
4. reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców oraz Dyrektora szkoły.

§ 24.
Zadania zastępcy przewodniczącego:
1. wspomaganie przewodniczącego we wszystkich zadaniach wynikających z jego
funkcji,
2. współredagowanie gazetki szkolnej,
3. opieka nad tablicą samorządu.
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§ 25.
Zadania sekretarza Samorządu uczniowskiego:
1.

prowadzenie dokumentacji samorządu,

2.

wraz z zastępcą przewodniczącego nadzoruje prowadzenie tablicy samorządu.

§ 26.
Skarbnik:
1. prowadzi dokumentacje rozliczeń finansowych SU,
2. nadzoruje dochody uzyskane ze zorganizowanych przez samorząd imprez,
3. zajmuje się finansami SU.

V. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RSU

§ 27.
Wybory przeprowadza komisja wyborcza składająca się z członków RSU, których kadencja
jeszcze się nie skończyła.

§ 28.

Jeżeli nie ma odpowiedniej liczby aktualnych członków RSU, opiekun samorządu wyznacza
do tego przewodniczących samorządów klas trzecich. Jeżeli któryś z nich kandyduje – nie
może być członkiem komisji wyborczej,

a możliwość uczestniczenia w pracach komisji

otrzymują przewodniczący samorządów klas niższych.
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§ 29.

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom gimnazjum.

§ 30.
Wybory odbywają się do końca września każdego nowego roku szkolnego.

§ 31.
Skład RSU w razie konieczności uzupełniany jest spośród uczniów, którzy w wyborach
uzyskali kolejne miejsca.

§ 32.
Do obowiązków komisji wyborczej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
2. przygotowanie wyborów,
3. przeprowadzenie wyborów,
4. obliczenie głosów i sporządzenie protokołu,
5. ogłoszenie wyników wyborów.

§ 33.
1. Kampania wyborcza poprzez plakatowanie, ulotki i mityngi prowadzona może być
przez 1 tydzień do dnia wyborów.
2. Kampania powinna być zgodna z zasadami „fair play”. W przypadku łamania tych
zasad przez komitety wyborcze interweniować może wychowawca i opiekun
samorządu.
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§ 34.
Komitety wyborcze mają obowiązek usunąć pozostałości kampanii (plakaty, ulotki itp.)
w ciągu 24 godzin od zakończenia wyborów. Nieusunięcie będzie karane przez
wychowawców i nauczycieli wiedzy o społeczeństwie.

§ 35.
Na listach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są alfabetycznie.

§ 36.
Każdy głosujący może wybrać do dwóch osób.

§ 37.
1. Głosujący wpisuje na specjalnie przygotowane i ostemplowane kartki wyborcze
jeden lub dwa numery przypisane do wybranych kandydatów.
2. Kartki wrzucane są do zapieczętowanej urny wyborczej.

VI . TRYB ODWOŁANIA CZŁONKÓW RSU

§ 38.
Zarówno cała Rada Samorządu Uczniowskiego jak i poszczególni jej członkowie mogą być
odwołani ze swych funkcji w trybie określonym w art. § 19.

§ 39.
W przypadku odwołania całej RSU zarządzone będą nowe wybory.
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VII. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA S.U.

§ 40.
Dochody uzyskiwane są ze zorganizowanych przez samorząd imprez:
1. bilety wstępu na organizowane imprezy,
2. sprzedaż okolicznościowych pamiątek, świątecznych kartek,
3. loterie fantowe,
4. kiermasze ciast, rękodzieła,
5. inne, na przykład ze środków uzyskiwanych od sponsorów.

§ 41.
Środki, które uzyskuje samorząd przeznaczone są w części na realizację jego zadań, natomiast
główna część dochodów powinna być przeznaczona na cele charytatywne (wpłaty na konto
fundacji i stowarzyszeń)

VIII. DOKUMENTACJA
§ 42.

Dokumentację prac samorządu stanowią:
1.

Regulamin samorządu,

2.

Roczne plany pracy,

3.

Rozliczenia finansowe.
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IX. OPIEKUN SAMORZĄDU

§ 43.
Opiekun Samorządu U. wybierany jest przez uczniów Gimnazjum nr 18 spośród wszystkich
chętnych nauczycieli.

§ 44.
Dopuszczalne jest zastosowanie zasady kolegialności, czyli współpraca co najmniej dwóch
osób zajmujących się Samorządem Uczniowskim.

§ 45.
Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego:
1. czuwa nad całokształtem prac samorządu,
2. inicjuje działania samorządu na terenie szkoły i poza nią,
3. nadzoruje prowadzenie rozliczeń finansowych,
4. pośredniczy w rozwiązywaniu konfliktów między uczniami, zapobiega konfliktom
między uczniami i nauczycielami.

X. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 46.
Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z
samorządem

uczniowskim

powinny

być

zainteresowanych stron.
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rozpatrywane

przy

udziale

wszystkich

§ 47.
Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu
negatywnie oceniani.

§ 48.
Regulamin jest uchwalany w głosowaniu jawnym na posiedzeniu Sejmiku Uczniowskiego.
Jego treść powinna znajdować się na stronie internetowej szkoły.

§ 49.
Dyrektor zapewnia organom samorządu uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe
warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna S.U.

§ 50.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
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