Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w
Świdniku
I. WSTĘP
1. Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 1 w Świdniku zwany dalej Samorządem działa w
oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r wraz z późniejszymi
zmianami.
2. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Jest organizacją niezależną
od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.
3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
II. WŁADZE SAMORZĄDU
1. Władzami Samorządu są:
a) Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych (zwana dalej Radą);
b) Zarząd.
c) Komisja Rewizyjna
2. Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych składa się z gospodarzy wszystkich klas lub
ich zastępców.
3. Do kompetencji Rady należy:
- wybór i odwoływanie przedstawicieli uczniów do Rady Szkoły;
- uchwalanie regulaminu samorządu i innych regulaminów wewnętrznych oraz dokonywanie
niezbędnych zmian i poprawek;
- uchwalanie wniosków do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły;
- powołanie Komisji Wyborczej, która przeprowadza wybory do władz samorządu;
- wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
- podejmowanie uchwał dotyczących głównych działania samorządu;
- udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi;
- powoływanie Komisji Rewizyjnej.
4. W zebraniach Rady uczestniczą, bez prawa głosu, przedstawiciele Zarządu, Komisji
Rewizyjnej oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
5. Rada prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń.
6. Spotkania Rady odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.
7. Zarząd kieruje bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego.
8. Zarząd składa się z 4-7 uczniów: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza
oraz członków.
9. Powołanie Zarządu odbywa się na drodze wyborów tajnych i powszechnych, w których
uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły.
10. Do kompetencji Zarządu należy:
- kierowanie bieżącą pracą Samorządu;
- reprezentowanie Samorządu;
- prowadzenie dokumentacji pracy samorządu.
11. Na własne Ŝyczenie w zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć przedstawiciele Komisji
Rewizyjnej oraz Opiekun Samorządu.
12. W czasie trwania nauki w szkole zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niŜ 1 raz w
miesiącu.
Zebranie Rady zwołuje i prowadzi Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub inny
członek Zarządu przez niego upoważniony.
13. Zarząd na pierwszym posiedzeniu uchwala podział obowiązków członków Zarządu, który

przedstawia do wiadomości Radzie.
14. Zarząd prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń oraz dokumentację
przedstawiającą pracę Samorządu Uczniowskiego.
15. Komisja Rewizyjna jest podstawowym organem kontroli wewnętrznej.
16. W skład Komisji wchodzi trzech członków wybieranych przez Radę.
17. Komisja Rewizyjna kontroluje pracę Zarządu i minimum raz na semestr przedstawia
sprawozdanie Radzie.
18. Komisja Rewizyjna prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń.
19. Członkowie Rady, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mają obowiązek aktywnego udziału
w pracach Samorządu.
III. KADENCJA WŁADZ, WYBORY
1. Kadencja wszystkich władz samorządu trwa jeden rok kalendarzowy.
2. Członkami władz samorządu mogą być wyłącznie uczniowie szkoły, którzy w ostatnim
semestrze uzyskali co najmniej dobrą ocenę ze sprawowania oraz nie uzyskali ani jednej
semestralnej oceny niedostatecznej. W chwili odejścia ucznia ze szkoły (ukończenie nauki,
zmiana szkoły, itp.) automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.
3. Wybory do władz Samorządu oraz wybory Opiekuna Samorządu odbywają się tajnie,
przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
4. Wybory są organizowane i nadzorowane przez Komisję Wyborczą.
5. Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się w marcu.
6. Na miesiąc przed terminem wyborów Komisja Wyborcza informuje uczniów o zasadach
przeprowadzenia wyborów.
7. W ciągu 2 tygodni od w/w terminu uczniowie szkoły mogą zgłaszać swoich kandydatów
do Zarządu. Zgłoszenie musi zawierać nazwiska kandydata oraz jego pisemną zgodę.
8. Wybory odbywają się w ostatnim tygodniu marca. Wybory są tajne, uczestniczą w nich
wszyscy uczniowie szkoły. W czasie wyborów uczniowie wybierają spośród
przedstawionych kandydatur członków Zarządu. Do Zarządu wchodzą osoby, które uzyskały
największą liczbę głosów.
9. Wybrany Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu (nie później niż 7 dni od wyborów)
wybiera spośród siebie: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
IV. OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Zgodnie z art. 55 p. 5.1 Samorząd Uczniowski, reprezentujący ogół uczniów szkoły
wybiera nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
2. Opiekun Samorządu jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy
Samorządu.
3. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.
4. Wyboru Opiekuna dokonuje Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych w maju lub na
początku czerwca.
5. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza. Wybory są tajne i odbywają się przy
nieograniczonej liczbie kandydatów.
6. Kandydatów na funkcję Opiekuna Samorządu zgłaszają uczniowie szkoły. Zgłoszenie
musi zawierać nazwisko kandydata oraz jego pisemną zgodę.
V. KOMISJE I SEKCJE
1. Dla realizacji swoich zadań, Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych moŜe
powoływać komisje, a Zarząd - sekcje.
2. Powoływane Komisje/Sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok) lub
nadzwyczajny (doraźny).
3. Członkiem Komisji/Sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.
4. Informacja o powołaniu Komisji/Sekcji, jej zakresie działania, czasie istnienia oraz
składzie (lub

otwartym charakterze) jest wywieszona na tablicy Samorządu w terminie tygodnia od daty
powołania.
5. Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych powołuje (nie później niŜ w styczniu)
Komisję Wyborczą, która organizuje i przeprowadza wybory do wszystkich władz
samorządu.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ZMIANA REGULAMINU
1. Wszystkie decyzje Władz Samorządu podejmowane są zwykłą większością głosów w
obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany:
- we wszystkich klasach, przed wyborami do Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych;
- w czasie pierwszego po wyborach posiedzenia Rady Przedstawicieli Samorządów
Klasowych.
3. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.
4. Każdy członek Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej otrzymuje na czas trwania kadencji
własny egzemplarz regulaminu.
5. Wnioski dotyczące poprawek do Regulaminu SU mogą być zgłaszane przez Zarząd lub
3 członków Rady.

