
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Gimnazjum nr 1 im. gen. broni St. Maczka w Jaworzu 

 

Podstawa prawna: 

Statutu Gimnazjum nr 1 im. gen. broni St. Maczka w Jaworzu 

ROZDZIAŁ I 

WPROWADZENIE 

§ 1 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wybrani przedstawiciele spośród wszystkich uczniów szkoły. 

2. Władzami Samorządu Uczniowskiego są: 

a) na szczeblu klas: samorządy klasowe 

b) na szczeblu szkoły: samorząd uczniowski 

§ 2 

1. Samorząd Uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz dyrektorowi 
szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności 
realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania; 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

c) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysił-
kiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z wła-
snymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

 

ROZDZIAŁ II   

Samorząd Uczniowski 

§ 3 

1. Samorząd Uczniowski składa się z uczniów wybieranych w wyborach tajnych, bezpośrednich. 

2. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą: 

a) przewodniczący samorządu; 

b) zastępca 

c) sekretarz /skarbnik. 

3. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok. 

4. Członkami Samorządu Uczniowskiego są uczniowie wybrani w wyborach tajnych i bezpośrednich oraz 
przedstawiciele samorządów z klas I - III Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni St. Maczka w Jaworzu. 

5. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego koordynuje prace Samorządu i reprezentuje społeczność 
uczniowską wobec władz szkoły i na zewnątrz szkoły. 

6. Samorząd Uczniowski obraduje na zebraniach zwoływanych przez przewodniczącego samorządu, opiekuna 
samorządu lub dyrektora szkoły. 

7. Pierwsze zebranie nowo wybranej Rady zwołuje opiekun samorządu w ciągu tygodnia od zakończenia wybo-
rów. 

 



§ 4 

1. Do zadań podstawowych Samorządu Uczniowskiego należy: 

a) przygotowanie projektu regulaminu samorządu uczniowskiego; (Regulamin samorządu nie może być 
sprzeczny ze statutem szkoły.) 

b) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobu ich wy-
konywania; 

c) gospodarowanie środkami materialnym samorządu uczniowskiego; 

d) wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły; 

e) proponowanie kandydata na opiekuna samorządu uczniowskiego. 

 

ROZDZIAŁ III  

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

§ 5 

1. Wybory przeprowadza do końca września. 

2. Wybory są tajne, bezpośrednie. 

3. Prawo udziału w wyborach mają uczniowie wszystkich klas gimnazjum. 

4. Na stanowisko przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i jego zastępców wybranym może być każdy 
uczeń klasy I - III gimnazjum, który posiada co najmniej dobra ocenę zachowania, po zaopiniowaniu przez 
dyrekcję szkoły i grono pedagogiczne. 

5. Każda klasa ma prawo wytypować jednego kandydata. 

§ 6 

1. Wybory zarządza opiekun samorządu w porozumieniu z dyrekcją szkoły. 

2. Zarządzenie o wyborach rozwiesza się w formie plakatów na terenie szkoły oraz ogłasza w klasach. 

§ 7 

1. Komisja Wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki w dniu wyborów. 

2. Komisję Wyborczą tworzą wyznaczeni przez wychowawcę uczniowie z wszystkich klas. 

3. W skład komisji nie mogą wchodzić kandydaci na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 

4. Komisja działa pod nadzorem wybranego nauczyciela przez dyrektora szkoły. 

§ 8 

1. Kampania wyborcza trwa przez tydzień poprzedzający dzień głosowania. 

2. Nikt nie ma prawa usuwać plakatów innych kandydatów. 

3. Wszelkie spory wynikające podczas kampanii i wyborów rozpatruje Komisja Wyborcza w porozumieniu z wy-
branym nauczycielem przez dyrektora szkoły. 

§ 9 

1. Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje, po okazaniu identyfikatora, kartę wyborczą z nazwiskami 
kandydatów. 

2. Głosować można na jednego kandydata. 

3. Wyborca stawia znak X obok nazwiska kandydata, na którego głosuje. 

4. Za głos nieważny uznaje się kartę, na której jest więcej niż jeden znak X lub nie ma żadnego znaku. 

5. Wyborca wrzuca kartę wyborczą do urny w obecności Komisji Wyborczej. 

§10 

1. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który otrzymał największa liczbę głosów. 
Jego zastępcą oraz sekretarzem/skarbnikiem - następni w kolejności. 

2. Odpowiedzialnymi za usunięcie plakatów i ulotek po zakończeniu wyborów są sztaby wyborcze poszczegól-
nych kandydatów. 



 

ROZDZIAŁ IV  

Odwołanie członka Samorządu Uczniowskiego 

§ 12 

1. Członka Samorządu Uczniowskiego można odwołać, jeżeli narusza Regulamin Samorządu Uczniowskiego 
lub nie bierze udziału w pracach Samorządu Uczniowskiego. 

2. Sprawę rozpatruje Zgromadzenie Samorządów Klasowych poprzez głosowanie tajne, równe i bezpośrednie. 

3. Na miejsce odwołanego członka Samorządu Uczniowskiego powołuje się osobę zgłoszoną i zaakceptowaną 

przez Zgromadzenie Samorządów Klasowych. 

4. Członek Samorządu Uczniowskiego może sam zrezygnować z działalności w radzie. Stosuje się wtedy punkt 

3 rozdziału IV. 

 

ROZDZIAŁ V  

Zgromadzenie Samorządów Klasowych 

§ 13 

1. Zgromadzenie Samorządów Klasowych jest organem kontrolującym pracę Samorządu Uczniowskiego 

2. W skład Zgromadzenia wchodzą samorządy klas I - III (przewodniczący, zastępca, skarbnik/skarbnik). 

3. Na czele Zgromadzenia Samorządów Klasowych stoi przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. 
4. Zgromadzenie zwołuje przewodniczący lub opiekun samorządu uczniowskiego przynajmniej raz w seme-

strze. 

§ 14 

Do zadań Zgromadzenia Samorządów Klasowych należy: 

a) ocena działalności Samorządu Uczniowskiego; 

b) uchwalenie regulaminu samorządu uczniowskiego, prace nad kodeksem gimnazjalisty; 

c) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących życia szkoły. 

 

ROZDZIAŁ VI  

Przepisy końcowe 

§ 15 

1. Wszystkie decyzje Samorządu Uczniowskiego i Zgromadzenia Samorządów Klasowych podejmuje się więk-
szością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Samorządu Uczniowskiego i Zgromadzenia Samo-
rządów Klasowych. 

2. Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły. 

 

Zatwierdzone na posiedzeniu Samorządu Uczniowskiego 20.09.2013 r;  


