Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum nr 8 im. ks. Franciszka Blachnickiego
w Jastrzębiu-Zdroju
Opracowany w oparciu o art. 55 ustawy o systemie oświaty, Statut Gimnazjum nr 8 im. ks. Franciszka Blachnickiego
w Jastrzębiu-Zdroju.
Zaopiniowany przez: Radę Pedagogiczną Gimnazjum nr 8 im. Ks. Franciszka Blachnickiego.
Zaopiniowany przez: Radę Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 8 im. ks. Franciszka Blachnickiego.

Podstawa prawna:
1. Art. 55 ustawy z 7.09.1991 r. o Systemie Oświaty.
2. Statut Gimnazjum nr 8 im. ks. Franciszka Blachnickiego.
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Postanowienia ogólne wynikające z art. 55 ust. o Systemie Oświaty.
Organy Samorządu Uczniowskiego.
Tryb przeprowadzania wyborów na Przewodniczącego Samorządu.
Działalność gospodarczą Samorządu Uczniowskiego.
Dokumentację Samorządu Uczniowskiego.
Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
Postanowienia końcowe Samorządu Uczniowskiego.

I. Postanowienia ogólne wynikające z art. 55 ust. o Systemie Oświaty
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania organów Samorządu określa regulamin wyborów do Samorządu. Organy
Samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
5. Samorząd ma prawo do przedstawienia Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi
opinii i wniosków dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów tj.:
a) prawa zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią i stawianymi
wymaganiami,
b) prawa do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu,
c) prawa do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań,
d) prawa do organizacji działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu
z Dyrektorem.
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II. Organami Samorządu są:
A.
B.
C.
D.

Przewodniczący Samorządu.
Zastępca Samorządu.
Rada Samorządu.
Samorządy klasowe.
1. Kadencja organów Samorządu trwa rok. Wybory odbywają się w październiku.
2. Rada Samorządu zobowiązana jest do składania sprawozdania ze swojej działalności
przynajmniej raz w roku.
Sprawozdanie składane jest na zebraniu uczniów reprezentowanych przez samorządy
klasowe oraz na radach podsumowujących pracę szkoły w pierwszym i drugim semestrze.

A. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
1.
2.
3.
4.

Reprezentuje Samorząd wobec Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
Kieruje Pracą Samorządu.
Organizuje współdziałanie z samorządami klasowymi.
Zwołuje i prowadzi zebrania.

B. Zastępca Przewodniczącego Samorządu:
1. Wspomaga działania przewodniczącego.
2. Zastępuje Przewodniczącego w przypadku absencji.
C. Rada Samorządu:
1. Jest organem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej, powołanym w celu
współdziałania z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
2. W skład Rady Samorządu wchodzą przewodniczący samorządów klasowych.
3. Rada SU ustala i zatwierdza plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny
oraz czuwa nad terminowością jego realizacji.
4. Współtworzy regulaminy, przepisy, podejmuje i proponuje uchwały.
5. Przedstawia wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej we wszystkich
sprawach dotyczących praw uczniów.
6. Samodzielnie organizuje imprezy kulturalne, oświatowe, rozrywkowe, sportowe, konkursy,
pracę na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia, zgodnie z własnymi potrzebami
i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
7. Pomaga przy organizacji i przeprowadzeniu wszelkich imprez organizowanych na terenie
szkoły zgodnie z kalendarzem imprez.
8. Zebrania Rady zwołuje przewodniczący lub opiekunowie cztery razy w miesiącu.
9. Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością przy obecności, co najmniej
polowy jej członków.
10. Członkostwa w Radzie US mogą być pozbawieni uczniowie, którzy:
 nie przestrzegają regulaminu szkolnego i lekceważą podstawowe obowiązki ucznia,
 uchylają się od wypełniania obowiązków wynikających z działalności Samorządu,
 nie uczestniczą w spotkaniach, posiedzeniach Rady.
11. Odwołania członka Rady SU dokonują pozostali członkowie RSU bezwzględną większością
głosów.
12. W miejsce odwołanego członka może wejść inny członek danego samorządu klasowego
bądź osoba zgłaszająca indywidualnie chęć pracy w Radzie US.
2|Strona

Regulamin Samorządu Uczniowskiego – Gimnazjum nr 8 im. ks. Franciszka Blachnickiego

III. Tryb przeprowadzania wyborów na Przewodniczącego Samorządu
Tryb przeprowadzania wyborów na Przewodniczącego określa Ordynacja Wyborcza.

IV. Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego
Samorząd Uczniowski może uzyskiwać dochody:




z organizacji imprez tj. Sprzedaż biletów na dyskotekę, aukcje prac uczniów,
ze środków przekazanych przez sponsorów,
ze zbiórki surowców wtórnych.

Samorząd może posiadać własne fundusze na finansowanie swojej działalności.

V. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego:
Dokumentację stanowią:
1.
2.
3.
4.
5.

Regulamin Samorządu.
Ordynacja Wyborcza.
Roczne plany pracy.
Rozliczenie finansowe.
Roczne sprawozdania z działalności.

VI. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego:
Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
1. Kieruje całokształtem prac Samorządu, czuwa nad prawidłowym jego działaniem i udziela
pomocy uczniom w realizacji zadań.
2. Reprezentuje Samorząd przed organami szkoły.
3. Podpisuje uchwały Rady Samorządu Uczniowskiego.
4. Odpowiada za realizację uchwał Samorządu Uczniowskiego.
5. Informuje młodzież o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących praw uczniów.
6. Wspólnie z pedagogiem rozwiązuje sprawy sporne dotyczące konfliktów między uczniami,
zapobiega konfliktom w relacji uczeń nauczyciel.
7. Prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych.

VII. Postanowienia końcowe Samorządu Uczniowskiego
1. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
z Samorządem powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
2. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu
negatywnie oceniani.
3. Regulamin będzie zatwierdzony w głosowaniu.
4. Niniejszy regulamin stosuje się łącznie ze Statutem Szkoły od dnia uchwalenia.
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