Regulamin Samorządu Uczniowskiego
przy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce
Regulamin został opracowany w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia
07. 09. 1991 r. art. 55 ust. 1 i jest zgodny z obowiązującym statutem gimnazjum.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. W gimnazjum działa Samorząd Uczniowski zwany dalej samorządem lub w skrócie
SU.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum, a reprezentują ich samorządy klasowe i osoby wybrane do Rady Samorządu.
3. Samorządy klasowe zwane radami klasowymi wyłaniane są z zespołów klasowych
na pierwszej lekcji wychowawczej we wrześniu każdego roku.

CELEM SAMORZĄDU JEST:
uczestnictwo uczniów w rozwiązywaniu własnych problemów, partnerstwo
w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły;
rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałanie uczniów, wzajemne
wspieranie się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;
kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

ZADANIA SAMORZĄDU:
przedstawienie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów;
organizowanie społeczności uczniowskiej do najlepszego spełniania obowiązków
szkolnych;

współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowaniu
wypoczynku i rozrywki;
dbanie o sprzęt szkoły, organizowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na
rzecz szkoły, zachęcanie do udziału w pracach społecznie użytecznych
w środowisku;
organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole;
rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami
i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekunów samorządu dyrektorowi gimnazjum lub Radzie Pedagogicznej;
dbanie o dobre imię i honor gimnazjum.

PRAWA SAMORZĄDU:
zapoznanie się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
opracowania regulaminu, który określa działalność Samorządu Uczniowskiego oraz
przedstawienie go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej;
opracowania planu pracy samorządu;
opracowania i uchwalania ordynacji wyborczej;
wybierania spośród grona pedagogicznego opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży;
redagowania i wydawania gazetki szkolnej, prowadzenia kroniki gimnazjum, organizowania apeli w celu informowania uczniów o własnej działalności;
dysponowanie

w

porozumieniu

z

opiekunem

SU

funduszami

będącymi

w posiadaniu samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez uczniów;
przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno - wychowawczego gimnazjum wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;
wnioskowanie o udzielenie niezbędnej pomocy uczniom znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej;

organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z
dyrektorem;
delegowanie przedstawicieli do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
opiniować pracę ocenianych nauczycieli;
wnioskować o przyznanie nagród i wyróżnień dla uczniów;
reprezentowanie interesów uczniów w zakresie:
oceniania, klasyfikowania i promowania;
form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:
a) trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż
jeden dziennie;
b) dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji.

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Organami samorządu są:
1. Rada samorządu,
2. Zarząd samorządu:
Przewodniczący samorządu,
Zastępca przewodniczącego,
Skarbnik,
Kronikarz,
3. Sekcje stałe lub doraźne.

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - ORDYNACJA WYBORCZA:
rady klasowe na początku września każdego roku zgłaszają do opiekuna SU nazwi-

ska trzech kandydatów swojej klasy, spośród których do 14 września winny odbyć
się wybory członków nowego samorządu;
głosowanie winno być równe, tajne i powszechne;
w głosowaniu bierze udział społeczność uczniowska klas I - III;
datę wyborów ustala dyrektor gimnazjum;
nad organizacją i prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa komisja, w skład której wchodzą 3 osoby z SU i opiekun Samorządu Uczniowskiego jako przewodniczący;
komisja wyborcza dysponuje kartami do głosowania opatrzonymi stemplem szkoły;
po zakończeniu wyborów komisja jest zobowiązana napisać protokół z przebiegu
wyborów;
w wyznaczonym dniu wyborów uczniowie oddają głosy do przeprowadzonych
wcześniej urn wyborczych;
ze sporządzonych list kandydatów uczniowie wybierają członków do nowego SU,
skreślając po 2 nazwiska przy poszczególnej klasie;
w ostatnim tygodniu września nowego roku szkolnego nowo wybrani członkowie
zbierają się na pierwsze posiedzenie powołując spośród siebie władze samorządowe:
przewodniczącego;
zastępcę przewodniczącego;
skarbnika;
kronikarza;
przewodniczących sekcji (wg. potrzeb).

WYBORY OPIEKUNA SAMORZĄDU:

opiekun SU zostaje wybierany spośród wszystkich nauczycieli pracujących w szkole;
w głosowaniu tajnym zostaje wyłoniony opiekun Samorządu Uczniowskiego;
opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje nauczyciel, który uzyskał największą
liczbę głosów;

opiekunami samorządów klasowych są wychowawcy klas.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SAMORZĄDU

1. Dochody ze zorganizowanych przez samorząd imprez:
bilety wstępu na dyskotekę;
sprzedaż Walentynkowych serduszek;
sprzedaż wróżb z okazji Andrzejek;
2. Dochody ze środków przekazywanych przez sponsorów;
3. Dochody uzyskane ze zbiórki surowców wtórnych.

ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Czuwa nad całokształtem prac samorządu;
2. Prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych;
3. Pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobiega konfliktom
między uczniami, a nauczycielem.

ODWOŁANIE OD KARY
Uczeń może odwołać się od kary w następujący sposób:
1. Od kary wymierzonej przez nauczyciela uczeń ma prawo odwołać się do wychowawcy klasy.
2. Od kary wymierzonej przez wychowawcę klasy uczeń ma prawo odwołać się do
dyrektora szkoły.
3. Od kary wymierzonej przez dyrektora szkoły uczeń ma prawo odwołać się bezpośrednio do RP na najbliższym posiedzeniu za pośrednictwem wychowawcy.
4. Kary w/w mogą być anulowane przez RP na wniosek SU lub samorządu klasowego.

