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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
GIMNAZJUM IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W NIEPOŁOMICACH
§1
Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Niepołomicach tworzą wszyscy uczniowie.
§2
Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Niepołomicach realizuje następujące cele:
1) umożliwia uczniom doświadczenie własnej sprawczości i możliwości wpływu na życie
szkolne;
2) kształtuje zgodnie z założeniami Programu Wychowawczego postawę aktywnego udziału
w życiu społecznym w oparciu o zasady demokracji;
3) pozwala uczniom na uczestniczenie w samodzielnym rozwiązywaniu własnych
problemów oraz współpracę z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych;
4) pozwala rozwijać demokratyczne formy współżycia i wzajemnego wspierania się,
przyjmowania odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej;
5) kształtuje umiejętności zespołowego działania, stwarza warunki do podejmowania
aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów;
6) kształtuje postawę szacunku uczniów dla innych i siebie.
§3
Do zadań i obowiązków Samorządu Uczniowskiego należy:
1) reprezentowanie interesów uczniów i dbanie o umożliwienie realizacji inicjatyw
uczniowskich dotyczących życia szkolnego;
2) przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i Radzie Gimnazjum
pomysłów, opinii oraz potrzeb koleżanek i kolegów;
3) współdziałanie z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Gimnazjum i Radą
Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie
niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej
i życiowej;
4) aktywne uczestniczenie w planowaniu zmian i realizacji Programu
Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki;
5) współdziałanie w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych,
zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno –
krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki;
6) wprowadzanie w życie pomysłów pochodzących od uczniów.
7) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do niezbędnych prac
na rzecz klasy, szkoły, inspirowanie do udziału w pracy społecznej
w środowisku lokalnym;
8) organizowanie, w miarę możliwości, pomocy koleżeńskiej uczniom, którzy mają
trudności w szkole, w środowisku szkolnym lub rodzinnym;
9) propagowanie mediacji jako sposobu rozwiązywania konfliktów, zapobiegania
konfliktom między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami, w razie
potrzeby pośredniczenie w rozwiązaniu konfliktu;
10) reprezentowanie interesów uczniów w zakresie przestrzegania Statutu
oraz form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności;
11) upowszechnianie wśród uczniów znajomości prawa szkolnego i zasad
samorządności;
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12) dbanie o dobre imię i honor Gimnazjum, kultywowanie i wzbogacanie jego
tradycji;
13) godne reprezentowanie całej społeczności szkolnej;
14) prowadzenie
działalności
samorządowej
w
sposób
niekolidujący
z planowanymi zajęciami szkolnymi.
§4
1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1) Zarząd Samorządu Uczniowskiego, składający się z:
a) przewodniczącego
b) zastępcy
c) skarbnika
d) reprezentantów uczniów
2) Sejmik Uczniowski, w skład którego wchodzą przewodniczący samorządów
klasowych wszystkich klas I, II i III;
3) Uczniowskie Grupy Zaangażowania:
a) redakcja Gazetki Szkolnej „Gimpress”,
b) Szkolne Koło Filmowe „KLAPS”
c) Szkolny Klub Przedsiębiorczości „Stonka”,
d) Klub Wspierania Inicjatyw Lokalnych KWIL,
e) Szkolna Grupa Nr 22 Amnesty International,
f) Gimnazjalne Koło Misyjne,
g) Klub Mediatorów Rówieśniczych,
h) Klub Kibica
i) sekcja nagłośnienia i utrzymania porządku
2. Uczniowskie Grupy Zaangażowania wspierają Zarząd w realizacji celów Samorządu
Uczniowskiego.
3. W zebraniach Zarządu Samorządu Uczniowskiego, z głosem doradczym, mogą brać
udział przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej, przewodniczący klas,
przedstawiciele uczniowskich grup zaangażowania oraz wszyscy uczniowie, którzy chcą
zgłosić swój pomysł do realizacji.
§5
Przewodniczący i Zarząd Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów
Gimnazjum w Niepołomicach.
§6
1. Do uprawnień Zarządu Samorządu Uczniowskiego należy:
1) prawo
przedstawiania
Radzie
Gimnazjum,
Radzie
Pedagogicznej
oraz Dyrektorowi wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw szkoły,
w szczególności realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i
stawianymi wymaganiami;
b) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie
prawidłowych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością
rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
c) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce
i zachowaniu;
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d) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
oraz
rozrywkowej
zgodnie
z
własnymi
pomysłami
i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję Opiekuna Samorządu
Uczniowskiego;
2) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
3) prawo przedstawiania Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i Radzie Gimnazjum
wniosków i opinii dotyczących zapisów Statutu Gimnazjum, Programu
Wychowawczego i Programu Profilaktyki;
4) Prawo do dysponowania w porozumieniu z Opiekunem, funduszami będącymi w
posiadaniu Samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież;
5) delegowanie swoich przedstawicieli do pracy w Biurze Inicjatyw Uczniowskich
BIU
6) prawo i obowiązek przedstawiania pomysłów uczniów sprzyjających ich
rozwojowi oraz rozwojowi szkoły na forum Biura Inicjatyw Uczniowskich BIU.
7) dokonywanie
corocznej
oceny
pracy
Samorządu
Uczniowskiego
i przedstawianie jej na zebraniu Rady Pedagogicznej.
2. Uczniowie mają prawo zgłaszania pomysłów służących własnemu rozwojowi
i poprawie jakości pracy Gimnazjum do Biura Inicjatyw Uczniowskich poprzez Zarząd
Samorządu Uczniowskiego.
§7
1. Wyboru Przewodniczącego i Zarządu Samorządu Uczniowskiego dokonuje się
w następujący sposób:
1) każdy uczeń Gimnazjum ma czynne i bierne prawo wyborcze.
2) na pierwszym zebraniu Sejmiku Uczniowskiego (przewodniczących samorządów
klasowych) zostaje powołana Komisja Wyborcza, w składzie 6 uczniów,
wybranych spośród przewodniczących samorządów klasowych klas I, II i III (po
dwóch uczniów z każdego rocznika).
3) do zadań Komisji Wyborczej należy:
a) ustalenie i podanie do wiadomości ogółu uczniów terminu wyborów,
b) czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej,
c) przygotowanie urn, list wyborczych, przeprowadzenie wyborów
oraz przeliczenie głosów, podanie wyników i frekwencji wyborczej
do wiadomości całej społeczności szkolnej.
4) wybory przeprowadza się w następujących terminach:
a) I tura - do połowy października
b) II tura - do końca października (w przypadku gdy dwóch kandydatów
ubiegających się o funkcję Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
uzyska identyczną liczbę głosów).
5) kandydat ubiegający się o funkcję Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
przygotowuje program wyborczy zawierający:
a) propozycję realnych zmian w życiu szkolnym odpowiadających na
potrzeby uczniów,
b) pomysły na poprawę klimatu w szkole,
c) pomysł na atrakcyjną imprezę ogólnoszkolną;
6) ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa na 10 dni przed datą I tury
wyborów;
7) przebieg wyborów:
a) każdy chętny uczeń zgłasza swoją kandydaturę wraz z programem
wyborczym i listą podpisów koleżeńskich,
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b) kampania wyborcza trwa minimum 6 dni roboczych, w tym czasie
kandydaci mogą promować swoje pomysły poprzez plakaty i akcje
wyborcze lub biorąc udział w debacie z udziałem przedstawicieli
wszystkich klas,
c) wybory są powszechne i tajne;
8) przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który
w wyborach uzyskał największą liczbę głosów;
9) uczniowie, którzy w wyborach kandydowali do funkcji Przewodniczącego
Samorządu Uczniowskiego i po wyborach zadeklarowali chęć aktywnej
i systematycznej pracy na rzecz uczniów, tworzą jako reprezentanci uczniów
Zarząd Samorządu Uczniowskiego;
10) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego spośród uczniów tworzących Zarząd
Samorządu Uczniowskiego powołuje swojego zastępcę oraz skarbnika.
2. Każdy kandydat na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego powinien cechować się
wysoką kulturą osobistą potwierdzoną przynajmniej bardzo dobrym zachowaniem i
poparciem uczniów potwierdzonym 20 podpisami.
§8
1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
1) koordynuje pracę Samorządu Uczniowskiego;
2) nadzoruje prowadzenie dokumentacji Zarządu Samorządu Uczniowskiego;
3) uczestniczy w zebraniach Zarządu Samorządu Uczniowskiego, Sejmiku
Uczniowskiego oraz Biura Inicjatyw Uczniowskich;
4) pomaga w planowaniu pracy, może wnioskować do Dyrektora o przydział opieki
pedagogicznej przy organizacji imprez szkolnych;
5) informuje młodzież o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw
uczniowskich.
2. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego stale wspierają nauczyciele, opiekunowie:
1) redakcji Gazetki Szkolnej „Gimpress”;
2) Szkolnego Koła Filmowego „KLAPS”
3) Szkolnego Klub Przedsiębiorczości „Stonka”;
4) Klubu Wspierania Inicjatyw Lokalnych KWIL;
5) Szkolnej Grupa Nr 22 Amnesty International;
6) Gimnazjalnego Koła Misyjnego;
7) Klubu Mediatorów Rówieśniczych
8) Klubu Kibica
oraz wychowawcy klas i inni nauczyciele, z własne inicjatywy lub wyznaczeni przez
dyrektora do wykonania doraźnych zadań.
§9
1. Do obowiązków Dyrektora i Rady Pedagogicznej wobec Samorządu Uczniowskiego
należy:
1) udzielanie pomocy w całokształcie działalności Samorządu Uczniowskiego,
w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników
Gimnazjum.
2) zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych
niezbędnych
do funkcjonowania i pracy Samorządu Uczniowskiego (np. udostępnienie
pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, ...).

5

3) wysłuchanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie ich
o zajętym przez władze Gimnazjum stanowisku, w tym w ramach zebrań Biura
Inicjatyw Uczniowskich BIU
2. Dyrektor ma obowiązek uchylić uchwałę lub inne postanowienia Samorządu
Uczniowskiego, jeżeli są one sprzeczne z prawem lub założeniami Programu
Wychowawczego Gimnazjum.
§ 10
1. Władze Samorządu Klasowego stanowią:
1) Przewodniczący klasy
2) Zastępca Przewodniczącego pełniący jednocześnie funkcję Sekretarza klasy
3) Skarbnik
2. Władze Samorządu Klasowego wybierane są przez ogół uczniów danej klasy
w wyborach jawnych lub tajnych.
3. Wybory władz Samorządów Klasowych powinny odbyć się do 12 września.
§ 11
1. Projekt Regulaminu lub jego zmian przygotowuje Zarząd Samorządu Uczniowskiego we
współpracy z Opiekunem Samorządu Uczniowskiego.
2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego i jego zmiany są zatwierdzane przez ogół uczniów
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego może być odwołany w referendum na wniosek:
1) uczniów, w przypadku zebrania podpisów 75% uczniów Gimnazjum,
2) nauczyciela lub Dyrektora, po uzyskaniu poparcia 75% nauczycieli.
4. Reprezentant uczniów w Zarządzie Samorządu Uczniowskiego może być odwołany na
wniosek ucznia, nauczyciela lub innego członka Zarządu po uzyskaniu poparcia 75%
pozostałego składu Zarządu.
5. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego może odwołać swojego zastępcę oraz
skarbnika po zasięgnięciu opinii Sejmiku Uczniowskiego.
§ 12
Regulamin Samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Gimnazjum im. Króla
Władysława Jagiełły w Niepołomicach.
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