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Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego 

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej 

 
§ 1 

Samorząd Uczniowski Gimnazjum, zwany dalej „Samorządem”, tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum 

w Suchej Beskidzkiej. 

§ 2 

Samorząd , działający w Gimnazjum w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie art. 55 Ustawy  

o Systemie Oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) 

oraz §25 Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej 

Beskidzkiej. 

§ 3 

Do głównych celów działalności Samorządu należą: 

1. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych 

decyzji w sprawach szkoły; 

2. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie szkoły oraz radzie rodziców wniosków, 

opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły; 

3. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie 

własnych pomysłów dla wspólnego dobra; 

4. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem; 

5. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności naukowej, kulturalnej, sportowej  

i rozrywkowej w szkole; 

6. reprezentowanie uczniów przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą szkoły, radą rodziców  

młodzieżową radą miejską i innymi organami. 

 

§ 4 

Opiekę nad działalnością Samorządu sprawuje opiekun Samorządu. 

 

§ 5 

1. Opiekuna Samorządu wybiera ogół uczniów.  

2. Wybory opiekuna Samorządu są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne.  

3. Kandydatów zgłaszają samorządy klasowe, po uzyskaniu zgody proponowanego kandydata. 

4. Wybory opiekuna Samorządu odbywają się w terminie wyborów do prezydium Samorządu  

na nową kadencję. 

§ 6 

Opiekun Samorządu wspomaga jego działalność poprzez: 

1. wspieranie Samorządu w sprawach merytorycznych i organizacyjnych; 

2. inspirowanie uczniów do działania; 

3. udzielanie pomocy; 

4. reprezentowanie w sprawach, w których konieczna jest obecność osoby pełnoletniej. 
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§ 7 

Do wybieralnych organów Samorządu należą: 

1. Rada uczniów, którą tworzą przedstawiciele samorządów klasowych, po 2 z każdej klasy, 

którzy są wybierani przez uczniów danej klasy; 

2. prezydium Samorządu, które tworzy 7 uczniów wybranych przez  ogół uczniów Gimnazjum  

w wyborach bezpośrednich, równych i tajnych. 

 

§ 8 

Do obowiązków przedstawicieli samorządów klasowych należą szczególnie: 

1. zbieranie pomysłów i potrzeb uczniów; 

2. inspirowanie i zachęcanie uczniów do działalności naukowej, kulturalnej, sportowej 

i rozrywkowej w szkole; 

3. informowanie uczniów o działalności prezydium Samorządu oraz rady uczniów; 

4. uczestnictwo w pracach rady uczniów i realizacja ustalonych zadań; 

5. stosowanie się w swojej działalności do ustaleń rady Uczniów i propozycji prezydium 

samorządu oraz wychowawcy i dyrekcji szkoły; 

6. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas wspólnej pracy; 

7. zachęcanie uczniów swojej klasy w ogólnoszkolne działania. 

 

§ 9 

Do kompetencji rady uczniów należy: 

1. współpraca z prezydium Samorządu i opiekunem Samorządu; 

2. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw prezydium Samorządu; 

3. zgłaszanie propozycji działań dla prezydium Samorządu; 

4. kontrolowanie zgodności działań prezydium Samorządu z niniejszym Regulaminem;  

5. rozpatrywanie i opiniowanie półrocznych i rocznych sprawozdań przewodniczącego 

Samorządu z działalności Samorządu i innych spraw wniesionych przez członków rady 

uczniów pod obrady. 

                                                                       § 10 

 

1. Obrady rady uczniów zwoływane są przez przewodniczącego prezydium Samorządu  

lub na żądanie co najmniej połowy członków rady uczniów, a także na prośbę opiekuna 

Samorządu lub dyrektora szkoły. 

2. Obrady rady uczniów odbywają się przynajmniej raz na kwartał. 

 

§ 11 

Do kompetencji prezydium Samorządu należy: 

1. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich; 

2. opracowanie rocznego planu pracy Samorządu; 

3. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby; 

4. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz młodzieżowej radzie 

miejskiej wniosków, opinii, sugestii członków Samorządu; 

5. sprawowanie opieki nad kroniką szkoły, wskazując co miesiąc inną klasę, która przez okres 

następnych 4 tygodni sporządza wpisy do kroniki, zdając relację ze szkolnych wydarzeń; 

6. zbieranie i archiwizowanie dokumentacji pracy Samorządu. 
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                                                                        § 12 

Obrady prezydium Samorządu zwoływane są przez przewodniczącego Prezydium Samorządu  

lub na żądanie co najmniej połowy członków prezydium Samorządu lub opiekuna Samorządu albo 

dyrektora szkoły przynajmniej raz w miesiącu. 

§ 13 

Do obowiązków członków prezydium Samorządu należy: 

1. aktywne uczestnictwo w pracach prezydium Samorządu i realizacja zadań Samorządu; 

2. stosowanie się w swojej działalności do ustaleń rady uczniów oraz wytycznych dyrekcji; 

3. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów, szczególnie tych zgłaszanych podczas 

zebrania rady uczniów; 

4.  troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy Samorządu; 

5. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania prezydium Samorządu; 

6. zaangażowanie w sprawy szkoły. 

§ 14 

Prezydium Samorządu składa się z: 

1. przewodniczącego Samorządu, tj. ucznia, który w wyborach uzyskał największą ilość głosów; 

2. 2 wiceprzewodniczących Samorządu; 

3. 2 sekretarzy, tj. uczniów odpowiedzialnych za dokumentowanie pracy Samorządu; 

4. 2 skarbników. 

§ 15 

Zadania przewodniczącego Samorządu: 

1. kieruje pracą prezydium Samorządu; 

2. reprezentuje Samorząd wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych 

organizacji; 

3. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy  Samorządu 

oraz sprawozdania półroczne i roczne z działalności Samorządu; 

4. zwołuje i przewodniczy zebraniom prezydium Samorządu oraz rady uczniów; 

5. podczas każdego z zebrań prezydium Samorządu oraz rady uczniów wskazuje osobę 

sporządzającą pisemną informację z obrad, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji 

Samorządu. 

§ 16 

Zadania skarbników: 

1. gromadzenie środków finansowych w kasie, znajdującej się u Opiekuna Samorządu; 

2. dokumentowanie przychodów i rozchodów; 

3. przedstawianie sprawozdań finansowych radzie uczniów. 

 

§ 17 

Przydział obowiązków w poszczególnych sekcjach Samorządu jest ustalony na pierwszym zebraniu 

prezydium Samorządu. 

§ 18 

1. Wybieralne organy Samorządu podejmują decyzje zwykłą większością głosów w obecności  

co najmniej połowy członków. 

2. Decyzje rady uczniów oraz prezydium Samorządu mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły, 

gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły oraz dobrem uczniów. 
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§ 19 

1. Wybory do samorządu klasowego odbywają się we wrześniu każdego roku. 

2. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów do samorządu klasowego czuwa wychowawca.  

3. Przedstawicielami samorządu klasowego zostaje 3 uczniów, którzy w głosowaniu uzyskali 

największą ilość głosów, w tym przewodniczący z największą ilością głosów. 

4. Prezydium Samorządu oraz opiekun Samorządu wybierani są co roku w  styczniu na roczną 

kadencję.  

5. Termin wyborów ustala dyrektor szkoły. 

6. Wybory do organów Samorządu są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe. 

 

§ 20 

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń Gimnazjum, który nie został 

pozbawiony przywilejów uczniowskich. 

§ 21 

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze): 

1. do prezydium Samorządu posiada każdy uczeń klas 1 i 2 Gimnazjum,  który nie został 

pozbawiony przywilejów uczniowskich. 

2. na przedstawiciela Samorządu Klasowego posiada każdy uczeń danej klasy, który nie został 

pozbawiony przywilejów uczniowskich. 

§ 22 

Ogólnoszkolne wybory do prezydium Samorządu oraz na opiekuna Samorządu przeprowadza szkolna 

komisja wyborcza, w skład której wchodzi 1 losowo wybrany przedstawiciel każdej klasy,  

który nie jest kandydatem. Losowanie przeprowadza prezydium Samorządu, w terminie ustalonym 

przez Dyrektora szkoły. 

§ 23 

Szkolna komisja wyborcza powoływana jest na 3 tygodnie przed ustalonym przez dyrektora szkoły 

terminem wyborów. Do jej obowiązków należy: 

1. ustalenie harmonogramu działań związanych z wyborami; 

2. określenie zasad prowadzenia kampanii wyborczej; 

3. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów od przedstawicieli samorządów klasowych; 

4. ustalenie i ogłoszenie listy kandydatów;  

5. przygotowanie wyborów, w tym kart wyborczych i spisów wyborców; 

6. przeprowadzenie wyborów; 

7. obliczenie głosów; 

8. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników. 

 

§ 24 

Ogólnoszkolne wybory przeprowadzane są w następujący sposób: 

1. kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym przez dyrekcję 

szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą; 

2. nazwiska kandydatów do prezydium Samorządu oraz na opiekuna Samorządu na kartach do 

głosowania umieszcza się w kolejności alfabetycznej; 

3. głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed szkolną komisją wyborczą  

w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji, 

złożenie podpisu na liście wyborców oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na 

niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej; 
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4. głos uznaje się za ważny jeśli w kratce przy nazwisku kandydata postawiono krzyżyk; 

5. wszelkie dopiski na karcie do głosowania, poza krzyżykiem zaznaczonym w kratce przy 

wybranym kandydacie, powodują, że głos jest nie ważny; 

6. opiekunem Samorządu zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów; 

7. w skład prezydium Samorządu wchodzi 7 uczniów z największą ilością głosów; 

8. przewodniczącym Samorządu zostaje uczeń z największą ilością głosów; 

9. pozostałe funkcje przydzielane są zgodnie z decyzją prezydium Samorządu; 

10. w przypadku gdy 2 kandydatów uzyska największą liczbę głosów szkolna komisja wyborcza 

zarządza wybory uzupełniające. 

§ 25 

Mandat przedstawiciela prezydium Samorządu oraz przedstawiciela samorządu klasowego wygasa  

w razie uzasadnionej rezygnacji oraz zakończenia kadencji. 

 

§ 26 

Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji: 

1. w miejsce przedstawiciela samorządu klasowego samorząd klasowy przeprowadza 

uzupełniające wybory; 

2. w miejsce przedstawiciela prezydium Samorządu prezydium Samorządu powołuje ucznia, 

który uzyskał kolejno największą ilość głosów; 

3. w przypadku przewodniczącego prezydium Samorządu przewodniczącym zostaje ten 

wiceprzewodniczący, który w wyborach uzyskał większą ilość głosów. 

 

§27 

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez ogół uczniów Gimnazjum, w głosowaniu jawnym 

przeprowadzonym w każdej klasie w dniu  20 stycznia 2015 r. 

2. Głosowanie nad Regulaminem zostało poprzedzone jego odczytaniem w każdej klasie 

podczas lekcji wychowawczej. 

 

 

Regulamin przyjęto poprzez głosowanie jawne uczniów Gimnazjum w dniu 20 stycznia 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


