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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W GIMNAZJUM W LYSKACH

Podstawa prawna:
1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.11.1991 r.
2.Statut Gimnazjum w Lyskach
Regulamin zawiera:
I.
Postanowienia ogólne
II.
Organy Samorządu Uczniowskiego
III.
Tryb przeprowadzania wyborów
IV.
Zadania opiekuna
V.
Przepisy końcowe
I. Postanowienia ogólne
Art.1.
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Art.2.
Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin
uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy
samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
Art.3
Samorząd Uczniowski jest zwany dalej „samorządem”
II. Organy Samorządu Uczniowskiego
Art.4.
Organami samorządu są:
a. zebranie wszystkich uczniów szkoły(walne)
b. Przewodniczący samorządu
c. Rada Samorządu
d. Zarząd Rady
e. Komisje stałe i doraźne
Art.5.
Kadencja organów samorządu trwa rok.
Art.6.
Prawo do udziału w walnym zebraniu mają wszyscy uczniowie.
Art.7.
Walne zebranie uczniów zwoływane jest na wniosek:
1. co najmniej 1/5 uczniów szkoły
2. przewodniczącego samorządu
3. rady samorządu uczniowskiego
Powinno być zwołane najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku.
Art.8.
Walne zebranie uczniów podejmuje decyzje w formie opinii I wniosków. Decyzje zapadają
zwykłą większością głosów.
Art.9.
Do kompetencji walnego zebrania należy:
1. przyjmowanie sprawozdań z działalności rady samorządu.
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2. prawo odwoływania organów samorządu lub poszczególnych osób jeżeli nie wykonują
powierzonych im zadań.
Art.10.
Przewodniczący samorządu :
a.
reprezentuje samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły
b.
kieruje pracą samorządu
c.
przewodniczy walnemu zebraniu uczniów.
Art.11.
Rada samorządu składa się z :
a. przewodniczącego
b. zastępcy przewodniczącego
c. kronikarza
d. przewodniczącego sekcji d/s. sportu
e. przewodniczącego sekcji d/s. kultury i rozrywki
f. przewodniczącego sekcji d/s. nauki i porządku
g. przedstawiciele „trójek klasowych”
Art.12.
Zebrania rady zwołuje się, nie rzadziej niż raz w tygodniu.
Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej
członków.
Art.13.
Rada samorządu:
1. zwołuje walne zebranie uczniów
2. opracowuje i przedstawia projekt programu prac samorządu
3. jest pośrednim wyrazicielem woli uczniów, a bezpośrednim walnego zebrania, wobec
dyrektora szkoły i rady pedagogicznej .
Art.14.
Zarząd Samorządu Uczniowskiego wybiera rada samorządu spośród siebie w głosowaniu
tajnym.
Art.15.
Do zadań zarządu należy:
1. opracowywanie programu prac samorządu
2. prezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej
3. prowadzenie bieżącej dokumentacji samorządu (sekretarz)

Art.16.
Na czele zarządu stoi przewodniczący samorządu. Do jego zadań należy:
a. realizacja programu prac samorządu
b. kierowanie pracami komisji
c. kontakty z przewodniczącymi klas
d. reprezentowanie społeczności uczniów wobec Rady Pedagogicznej
Art.17.
Przewodniczący poszczególnych komisji są wybierani spośród członków rady w głosowaniu
jawnym.
Przewodniczący tworzą swoje sekcje 3-4 osobowe w oparciu o kontakty koleżeńskie spośród
osób, które chcą i potrafią działać w komisjach.
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Art.18.
Do zadań komisji należy:
a. organizowanie działalności, dla której komisja została powołana
b. współdziałanie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w zakresie zainteresowań
każdej komisji.

III. Tryb przeprowadzania wyborów
Art.19.
Wybory przeprowadza komisja wyborcza składająca się z przedstawicieli wybranych jawnie
spośród uczniów każdej klasy.
Art.20.
Do obowiązków komisji należy:
1. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów
2. przygotowanie wyborów
3. przeprowadzenie wyborów
4. sporządzenie protokołu
5. ogłoszenie wyników wyborów
Art.21.
Wybory odbywają się co roku w październiku.
Art.22.
Wyboru samorządu dokonuje się w głosowaniu tajnym w następujący sposób:
1. Kandydaci powinni zebrać sobie po pięć podpisów osób popierających ich zgłoszenie
spośród uczniów wszystkich klas
2. Każdy uczeń może podpisać się dwukrotnie.
3. Kandydat powinien wziąć udział w kampanii wyborczej.
4. Kampania wyborcza poprzez plakatowanie, mityngi, apele trwa 2 tygodnie przed
wyborami.
5. Na kartkach do głosowania nazwiska umieszczone są alfabetycznie.
6. Karty wrzucane są do urny.
7. Głosujący oddaje głos na tych kandydatów, których pozostawił nie skreślonych
(maksymalnie 6 osób).
8. Przewodniczącym zostaje osoba, która otrzymała największa ilość głosów.
9. Pozostałymi członkami rady zostaje pięć osób z największą ilością głosów.
10. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród siebie zarząd i komisje-tajnie.
IV. Zadania opiekuna samorządu
Art.23.
1. Czuwa nad całokształtem prac samorządu.
2. Prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych
3. Pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobiega konfliktom między
uczniami a nauczycielami.
V. Przepisy końcowe
Art.24.
Walne zebranie uczniów w toku kadencji na wniosek uczniów może dokonać zmian
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i uzupełnień regulaminu.
Art.25.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

NAUCZYCIELE
mają prawo:
-czuwać nad całokształtem prac samorządu
mają obowiązek:
-współdziałać z samorządem podczas realizacji swoich zadań.
WŁADZE SZKOLNE
mają prawo:
-opiniować prace samorządu
-zatwierdzać realizację zadań samorządu
mają obowiązek:
-stwarzać warunki do pracy samorządu uczniowskiego.
Opracowała Danuta Kupka

