
Regulamin samorządu uczniowskiego w gimnazjum 
im. ks. Anny z Przemyślidów w Siechnicach 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum. 
o Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
o Samorząd może przedstawiad Radzie Rodziców, Radzie pedagogicznej, Radzie Szkoły, 

Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, jak i realizacji 
podstawowych praw uczniów takich jak: 

 prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i 
stawianymi wymogami 

 prawo do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu 
 prawo do organizacji życia szkolnego, działalności kulturalnej, oświatowej, 

sportowej oraz rozrywkowej 
 prawo do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych 
 prawo do wydawania i redagowania gazety szkolnej 
 prawo do wyboru osoby pełniącej rolę opiekuna SU 

2. Organami Samorządu są: a. przewodniczący klas I-III b. Rada Samorządu Uczniowskiego; 
składająca się z: 

o Przewodniczący SU 
o z-ca przewodniczącego 
o uczniowie wybrani do poszczególnych sekcji 
o Rzecznik Praw Ucznia 
o Kadencja organów SU trwa 1 rok 
o Wybór do Rady jest wyróżnieniem, tym większym iż wyboru dokonuje cała 

społecznośd uczniowska, która obdarzyła kandydata zaufaniem 
o Przewodniczący Samorządu Klasowego należy do Organu SU, dlatego też powinien 

byd: śmiały, odważny, przebojowy, pomysłowy, powinien współpracowad w grupie, 
umied podejmowad decyzje, umied negocjowad. 

o Przewodniczący klas zobowiązuje się działad na rzecz uczniów, brad czynny udział w 
spotkaniach SU, planowanych pracach, przekazywad uzyskane informacje. 

o Do kompetencji Organu SU należy: 
  reprezentowanie opinii i interesów społeczności uczniowskiej wobec 

dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców, rady szkoły w zakresie 
oceniania, klasyfikowania, form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności, 
realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego 

 przyjmowanie i zatwierdzanie wniosków ucznia 
 czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia w szkole - powołanie w tym celu 

Rzecznika Praw Ucznia, spośród uczniów, nauczycieli. 
 zwrócenie się do klasy z prośbą o odwołanie i wybór nowego 

przewodniczącego-jeżeli nie wykonuje powierzonych zadao. 
 uchwalenie regulaminu SU, dokonywanie zmian lub uzupełnieo w 

regulaminie 
 opracowywanie i przedstawienie projektu programu prac SU 
 realizowanie programu prac SU 
 reprezentowanie opinii uczniów wobec dyrekcji, rady pedagogicznej, rady 

rodziców, rady szkoły 
o SU podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków, decyzje zapadają większością 

głosów 
o Zebrania SU zwołuje opiekun oraz Rada SU 
o Do zadao przewodniczącego SU należy: 

 reprezentowanie samorządu wobec rady szkoły , rady rodziców, dyrekcji 
 kierowanie praca SU 



 zwoływanie i przewodniczenie zebraniom SU 
o Rzecznik Praw Ucznia jest wybierany podczas głosowania wrześniowego, może 

wskazad osoby, które pomagałyby mu wypełniad powierzone zadania: 
 reprezentowanie opinii i interesów społeczności uczniowskiej wobec 

dyrektora, rady szkoły , rady rodziców, rady pedagogicznej w zakresie 
oceniania, klasyfikowania, form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności, 
realizacji programu profilaktyczno- wychowawczego 

 czuwaniem nad przestrzeganiem praw ucznia w szkole. 

 
ORDYNACJA WYBORCZA DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

1. Wybory do SU są: powszechne, bezpośrednie, równe, tajne, niezawisłe 
2. W ciągu 3 lat nauki uczeo ma prawo głosowad i kandydowad. 
3. Wybory organizuje i czuwa nad ich przeprowadzeniem Opiekun SU z osobami nie 

kandydującymi do SU. Osoby te czuwają nad przebiegiem kampanii wyborczej. 
4. Wybory przewodniczącego i Rzecznika Praw Ucznia odbywają się do kooca września 

o kampania wyborcza trwa do 20 września 
o wybory odbywają się w ostatnim tygodniu września 
o z-cą przewodniczącego zostaje osoba, która uzyskała kolejna liczbę głosów 
o wyboru do sekcji dokonuję przewodniczący, zastępca, przewodniczący klas, 

pierwszeostwo mają osoby uczestniczące w kampanii. 
5. W wyborach do SU może wziąd udział każdy uczeo klasy I-III 

o każdy ma 1 głos 
o można głosowad na 1 kandydata 
o przy głosowaniu nie można prowadzid kampanii wyborczej 

6. Członka SU można odwoład jeżeli nie przestrzega regulaminu, łamie obowiązki szkolne, ma 
więcej niż 3 nieusprawiedliwione nieobecności na zebraniach SU, nie przestrzega praw i 
obowiązków szkolnych. 

7. Umotywowany wniosek o odwołanie może wnieśd: 
o członek Rady SU 
o każdy uczeo 
o dyrektor 
o wychowawca 

8. Odwołanie przewodniczącego klasy odbywa się przez tajne głosowanie uczniów danej klasy - 
za odwołaniem musi byd większośd uczniów 

9. Odwołanie członka Rady SU odbywa się przez tajne głosowanie wszystkich wchodzących w 
skład Organu SU, przewodniczący klas zasięgają opinii klasy. - odwołanie następuje 
większością głosów wszystkich członków wchodzących w skład Organów SU 

10. Odwoływana osoba ma prawo obrony przed zarzutami, przed głosowaniem 
11. Wybory uzupełniające zarządza się w razie potrzeby 
12. Opiekuna SU wybiera cała społecznośd uczniowska w głosowaniu tajnym, spośród nauczycieli 

i rodziców 

REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM JEGO OGŁOSZENIA 


