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I.

Postanowienia ogólne

1.

Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem” działa w oparciu o art. 55 Ustawy
o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991r. (Dz.U. z 2016r. poz.1943 ze zm.) oraz art. 85 Ustawy
Prawo Oświatowe (DZ.U. z 2017r. poz.59).
Regulamin Samorządu jest zgodny ze Statutem Szkoły Publicznego Gimnazjum im. Jana
Kochanowskiego w Białobrzegach.
Samorząd tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie szkoły.
Samorząd jest organizacją niezależną, a jego organy są reprezentantami ogółu uczniów szkoły.
Organy Samorządu wybierane są w demokratycznych wyborach, których zasady określa
ordynacja wyborcza stanowiąca integralną część regulaminu.

2.
3.
4.
5.

II. Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego
II a. Celem Samorządu jest:
1. kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem,
2. kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności
szkolnej,
3. dążenie do realizacji zadań z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności.
Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie
o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
II b. Zadania Samorządu Uczniowskiego:
1. Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego
spełniania obowiązków szkolnych.
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.
4. Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, organizowanie
wypoczynku i rozrywki.
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5. Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym (za przebieg
dyskotek, spotkań na terenie szkoły odpowiedzialny jest Samorząd Uczniowski).
6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole
i w środowisku uczniowskim.
7. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów miedzy uczniami oraz między uczniami
i nauczycielami.
8. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki
i udzielaniu niezbędnej pomocy dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej.
9. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac
na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie do udziału w pracach społecznie użytecznych środowisku.
10. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
III. Prawa Samorządu Uczniowskiego
Samorząd Uczniowski ma prawo do:
1. Uzyskiwania informacji o bieżącej działalności szkoły.
2. Przedstawiania władzom szkoły oraz Radzie Pedagogicznej swoich wniosków dotyczących
funkcjonowania szkoły, planu dydaktyczno - wychowawczego.
3. Występowania w sprawach określonych w Statucie Publicznego Gimnazjum im. Jana
Kochanowskiego w Białobrzegach.
4. Współtworzenia dokumentów i przepisów wewnątrzszkolnych dotyczących uczniów.
5. Organizowania życia szkolnego, czyli działalności naukowej, porządkowej, informacyjnej
i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami oraz możliwościami organizacyjnymi szkoły.
6. Udziału swoich przedstawicieli w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących uczniów, na
zaproszenie Przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
7. Zapoznania się z regulaminem oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz programem
nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami.
8. Zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród przyznawanych w szkole oraz wnoszenia uwag do
opinii władz szkoły o poszczególnych uczniach.
9. Przedstawiania opinii w sytuacji, gdy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły,
w drodze decyzji, skreśla ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie szkoły.
10. Dysponowania w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego funduszami będącymi
w posiadaniu Samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.
11. Zamieszczania aktualnych wiadomości o swoich działaniach w gablocie Samorządu
Uczniowskiego i na stronie internetowej szkoły.
12. Kierowania swoich przedstawicieli na zewnątrz.
IV. Organy Samorządu Uczniowskiego
1. Organami samorządu, będącymi jedynymi reprezentantami ogółu uczniów są:
1. Rada Młodzieży Szkoły
a. Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego jest walne zebranie przedstawicieli klasowych,
zwane Radą Młodzieży
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b. Skład ilościowy Rady Młodzieży wynika z ilości oddziałów w danym roku szkolnym, przy czym
każdy z oddziałów reprezentowany jest przez 1 osobę
c. Rada Młodzieży realizując cele i zadania Samorządu powołuje sekcje
d. Rada Młodzieży decyduje o sposobie gromadzenia i wydatkowania środków własnych
e. Rada Młodzieży realizując przyjęty plan pracy Samorządu organizuje cotygodniowe spotkania,
które odbywają się na długiej przerwie i są protokołowane
f. Rada Młodzieży ma prawo zwołać spotkanie nadzwyczajne poza przyjętym harmonogramem
i w sprawach kluczowych dla uczniów i szkoły.
2. Rada Wolontariatu
a. W skład Rady Wolontariatu wchodzą przedstawiciele poszczególnych klas (w roku szk. 2017/2018
- 8 uczniów, zaś w roku szk. 2018/2019 – 4 uczniów – po 1 osobie z klasy.
b. Rada Wolontariatu realizuje zadania wynikające z Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego.
c. Rada Wolontariatu organizuje spotkania raz w miesiącu.

3. Prezydium Samorządu Uczniowskiego
a. Prezydium jest reprezentacją Rady Młodzieży powołaną do wykonywania i realizacji zadań
i celów przyjętych przez Radę Młodzieży
b. Prezydium opracowuje plan pracy, który powinien być rejestrem prac do wykonania
i załatwienia.
c. W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący, Zastępca, Skarbnik, Sekretarz i liderzy sekcji
d. Prezydium może zostać odwołane, gdy nie wywiązuje się z przyjętych zadań lub zachowanie
członków Prezydium urąga jego godności
e. Odwołania Prezydium może dokonać Rada Młodzieży poprzez głosowanie i na wniosek
opiekuna Samorządu lub innych nauczycieli.
4. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
a. Przewodniczący Samorządu kieruje pracami Prezydium, dokonując przydziału funkcji
pozostałym jego członkom
b. Przewodniczący Samorządu reprezentuje uczniów w szkole i na zewnątrz, przewodniczy
posiedzeniom Rady Młodzieży, czuwa nad realizacją wytyczonych zadań, współpracuje
z Dyrekcją Szkoły, Radą Rodziców i nauczycielami w sprawach dotyczących uczniów, szkoły
i nauczycieli.
2. W zebraniu Rad Samorządów Klasowych mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor
Szkoły i Nauczyciele.
3. O czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad zawiadamia się uczniów przez ogłoszenie
umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz w formie komunikatów podanych w klasach.
4. Posiedzenia prezydium może organizować zarówno prezydium, jak i Opiekun Samorządu.
5. Organy Samorządu Uczniowskiego realizują cele i zadania określone w rozdziale II i korzystają
z uprawnień zawartych w rozdziale III.
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6. Kadencja organów Samorządu trwa przez okres jednego roku szkolnego, przy jednoczesnym
zachowaniu zasady, że uczeń może pełnić tę samą funkcję pochodzącą z wyboru nie dłużej niż przez
kolejne dwie kadencje. O przedłużeniu kadencji decyduje Rada Młodzieży po zasięgnięciu opinii
Rady Pedagogicznej.
7. Organy Samorządu mogą powoływać sąd koleżeński do rozpatrywania konfliktów między
uczniami i innych przypadków naruszania porządku wewnętrznego.

V. Tryb przeprowadzania wyborów do Prezydium Samorządu Uczniowskiego
1. Przewodniczący Samorządu wybierany jest w wyborach powszechnych przez ogół uczniów
szkoły.
2. Kandydaci na Przewodniczącego wywodzą się z uczniów szkoły.
3. Kandydat na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i klasowego
w poprzednim roku szkolnym uzyskać ocenę z zachowania minimum dobrą.

powinien

4. Kandydat na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego jest zgłaszany przez swój sztab
wyborczy liczący 4-6 osób do opiekuna Samorządu w wyznaczonym terminie.
5. Rada Młodzieży ustala skład komisji wyborczej.
6. Komisja wyborcza wywiesza alfabetyczną listę kandydatów i określa tryb głosowania.
7. Kandydaci na Przewodniczącego mają prawo przez 7 dni prowadzić kampanię wyborczą. Wolno
prowadzić kampanię na rzecz swojego kandydata, a nie przeciw innemu kandydatowi.
8. Dzień głosowania poprzedzony jest jednodniową ciszą wyborczą.
9. Wybory są głosowaniem tajnym, równym i powszechnym i polegają na złożeniu kart wyborczych
do urny.
10. Głos jest ważny jeśli znak „X” zostanie postawiony przy nazwisku tylko jednego kandydata.
11. Po zliczeniu głosów przez komisję wyborczą, wyniki zostają podane do publicznej wiadomości
na tablicy samorządowej najpóźniej 3 dni od daty wyborów.
12. Pracami komisji kieruje opiekun Samorządu z pomocą nauczycieli WOS-u i historii. Komisja
wyborcza sporządza protokół z przebiegu wyborów.
13. Przewodniczącym Samorządu zostaje ta osoba, która zdobyła największą liczbę głosów; osoba,
która zajęła drugie miejsce zostaje zastępcą Przewodniczącego, a kolejna osoba zostaje
Skarbnikiem Samorządu.
14. Wybory Przewodniczącego Samorządu odbywają się corocznie w miesiącu wrześniu.
15. Jeżeli zostanie stwierdzony fakt nieprzestrzegania ordynacji wyborczej wyniki wyborów
unieważnia się i wyznacza się nowy termin wyborów.

VI. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego
1. Samorząd Uczniowski ma obowiązek dokumentować swoją działalność.
2. Samorząd działa w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
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3. Sekretarz prowadzi księgę protokołów posiedzeń Prezydium Samorządu.
4. Skarbnik prowadzi księgę wydatków i przychodów.
5. Samorząd sporządza sprawozdania z działalności za dany semestr.
6. Samorząd sporządza plany pracy na dany rok szkolny.
VII. Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego
1. Nauczyciel - opiekun jest doradcą Samorządu Uczniowskiego, który służy uczniom swoją
pomocą, radą i doświadczeniem we wszystkich pracach i zadaniach podejmowanych przez
Samorząd.
2. Opiekun pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
3. Opiekun jest ogniwem łączącym uczniów i ich przedstawicieli z Radą Pedagogiczną i Radą
Rodziców.
4. Opiekun ma prawo do uczestnictwa we wszystkich przejawach pracy Samorządu oraz do
używania pieczątki Samorządu Uczniowskiego.
5. Dyrekcja szkoły powierza funkcję Opiekuna nauczycielowi, który rozpoczyna współpracę
z Samorządem Uczniowskim.
6. Kadencja Opiekuna trwa jeden rok kalendarzowy.

VIII. Fundusze
1. Samorząd może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.
2. Dysponentami funduszy są: Rada Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem oraz
uczniowskie Rady Samorządu Klasowego, każda we własnym zakresie.
3. Fundusze samorządu tworzy się: z dochodów uzyskanych z imprez organizowanych przez
samorządy, ze środków przekazywanych na Radę Rodziców i inne organizacje oraz instytucje.
4. Operacje finansowe i dokumentację należy prowadzić zgodnie z ogólnymi zasadami
obowiązującymi w tej materii.
5. Dokumentację finansową przechowuje przez rok od zakończenia kadencji Opiekun Samorządu
Uczniowskiego.
6. Wszelkie operacje finansowe (dochody i wydatki) powinny być skrupulatnie odnotowane przez
skarbnika pod nadzorem Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

IX. Przepisy końcowe
1. Do znajomości i przestrzegania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego zobowiązani są wszyscy
uczniowie szkoły, a zwłaszcza osoby reprezentujące władze Samorządu Uczniowskiego.
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2. Oryginał Regulaminu przechowuje Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
3. Regulamin powinien być dostępny w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły.
4. Wszyscy członkowie Prezydium oraz Samorządy Klasowe, na czas trwania kadencji powinni
mieć własne egzemplarze Regulaminu.
5. Wszyscy uczniowie szkoły poprzez swoich przedstawicieli tj. Samorządy Klasowe oraz
członków Prezydium mogą zgłaszać poprawki do Regulaminu.
6. Poprawki muszą być przedyskutowane na zebraniu Prezydium Samorządu Uczniowskiego.
7. Zmiana w Regulaminie Samorządu wymaga podjęcia uchwały przez Radę Samorządu
Uczniowskiego większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
8. Samorząd Uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień
statutowych w społeczności uczniowskiej.
9. Szkoła powinna być wspólnym dziełem nauczycieli i uczniów, w której mają miejsce wzajemna
życzliwość, tolerancja, zrozumienie, zaufanie i skuteczna komunikacja pomiędzy uczniami
a nauczycielami.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły.
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