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  Załącznik 3 
 

REGULAMIN SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO 
GIMNAZJUM NR 2 W POLICACH  

 
 
 

WSTĘP 
 

1.Samorząd Uczniowski Gimnazjum Nr 2 w Policach działa w oparciu o Ustawę o Systemie 

Oświaty z dnia 7 września 1999 roku, rozdział 4 – Społeczne Organy w Systemie Oświaty. 

Art.55. 

2. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Jest organizacją niezaleŜną        

od administracji oświatowej i jakichkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. 

3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. 

 

 

I WŁADZE SAMORZ ĄDU 
 

1. Władzami Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 2 w Policach są: 

a) Rada Przedstawicieli Klas lub Parlament Uczniowski 

b) Zarząd 

2. Rada Przedstawicieli Klas lub Parlament Uczniowski składa się z przedstawicieli 

wszystkich klas po jednym z kaŜdej klasy. Do kompetencji Rady (Parlamentu) naleŜy: 

a) uchwalanie regulaminu Samorządu oraz dokonywanie w nim poprawek, 

b) powoływanie Komisji Wyborczej, 

c) powoływanie komisji i sekcji stałych lub okresowych, 

d) przyjmowanie sprawozdań Zarządu, 

e) wybór opiekuna Samorządu, jeśli Statut szkoły nie stanowi inaczej. 

 

Zebrania Rady (Parlamentu) odbywają się raz w miesiącu nie rzadziej niŜ raz na dwa 

miesiące. 

Rada moŜe odwołać Zarząd lub poszczególnych jego członków na uzasadniony pisemny 

wniosek, złoŜony przez członka władz Samorządu, opiekuna, dyrektora szkoły lub 
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członka rady pedagogicznej zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 

członków. 

 

3. Zarząd jest to najwyŜszy organ władzy uczniowskiej w szkole. 

W skład Zarządu wchodzą: 

a) Przewodniczący 

b) Wiceprzewodniczący 

c) Skarbnik 

d) Sekretarz 

e) dwóch członków. 

4. Do kompetencji Zarządu naleŜy: 

a) kierowanie bieŜącą pracą Samorządu 

b) reprezentowanie Samorządu wobec społeczności uczniowskiej i na zewnątrz, 

c) prowadzenie dokumentacji z posiedzeń oraz dokumentacji z posiedzeń Rady 

(Parlamentu), 

d) pośredniczenie w kontaktach między Radą a dyrektorem szkoły, radą 

pedagogiczną, radą rodziców i administracją szkoły. 

Zarząd działa nieprzerwanie przez cały czas trwania kadencji z wyłączeniem przerw 

wakacyjnych, ferii zimowych i innych ustawowo wolnych dni od nauki szkolnej. 

Decyzje Zarządu zatwierdzane są zwykłą większością głosów, przy obecności,                      

co najmniej 4 członków. 

Zarząd jest odpowiedzialny za swoją działalność przed Radą (Parlamentem), Dyrektorem 

Szkoły. 

 

 

II  KADENCJA WŁADZ, WYBORY, WAKATY 

 

1. Kadencja wszystkich organów władz Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 2             

w Policach trwa cały rok szkolny. 

2. W organach Samorządu mogą zasiadać tylko uczniowie danej szkoły. W przypadku 

ukończenia przez ucznia szkoły, przerwania lub przeniesienia do innej szkoły udział  

w pracach Samorządu ulega przerwaniu - automatycznie wygasa. 
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3. Wybory do Rady (Parlamentu) SU odbywają się w miesiącu wrześniu. W kaŜdej 

klasie uczniowie dokonują wyboru swojego Przedstawiciela do Rady (Parlamentu). 

Aby wybory były waŜne musi w nich uczestniczyć 2/3 uczniów danej klasy. 

W przypadku wakatu na członka Rady (Parlamentu) odbywają się wybory dodatkowe 

w zainteresowanej klasie. Muszą się one odbyć w przeciągu dwóch tygodni                       

od oficjalnej informacji o istnieniu wakatu.  

4. Wybory do Zarządu SU: 

a) wybory do Zarządu odbywają się w miesiącu październiku 

b) wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów 

c) do końca września Komisja Wyborcza musi poinformować społeczność 

uczniowską o zasadach przeprowadzania wyborów 

d) w ciągu 14 dni od wywieszenia informacji w gablocie, uczniowie szkoły mogą 

zgłaszać swoje kandydatury na członków Zarządu 

e) kandydaci mają dwa tygodnie na przedstawienie społeczności uczniowskiej 

swojego programu i przeprowadzenie kampanii wyborczej 

f) kandydaci mają obowiązek uczestnictwa w otwartym posiedzeniu Rady 

(Parlamentu), w czasie którego mają moŜliwość zaprezentowania swojego 

programu oraz odpowiadają na pytania 

g) wybory odbywają się w październiku 

h) wybory wyłaniają 6 kandydatów z największą ilością głosów 

i) w zaleŜności od ilości głosów kandydaci, którzy uzyskają ilość głosów                  

od największej do najmniejszej przyjmują funkcje w kolejności – 

Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik, dwóch członków. 

j) wybory mają charakter tajny, powszechny, demokratyczny. 

 

III  OPIEKUNOWIE SAMORZ ĄDU 

 

1. Opiekunem  Samorządu jest nauczyciel, któremu funkcję tę przydziela dyrektor.  

2. Opiekun jest doradcą słuŜącym swoim doświadczeniem i wiedzą w pracy SU. 

3. Opiekun ma prawo uczestnictwa we wszystkich przejawach Ŝycia SU. 

4. Opiekun ma prawo głosu. 

5. Kandydatów na opiekuna mogą zgłaszać do dyrektora szkoły członkowie Rady 

(Parlamentu), Zarządu, Rady Pedagogicznej. 
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IV SEKCJE 

 

1. Rada (Parlament) mogą powołać sekcje. 

2. Sekcje mogą pracować cały rok lub tymczasowo. 

3. Przy powoływaniu sekcji organ prowadzący musi precyzyjnie określić: nazwę, skład 

osobowy, kierowników. 

 

V OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SAMORZ ĄDU                                                          

I   PRZEWODNICZ ĄCEGO ZARZĄDU 

 

1. Obowiązkiem Członka Samorządu jest: 

a) przestrzeganie statutu szkoły i uchwał Samorządu, 

b) sumienne wykonywanie swoich obowiązków, 

c) uczestniczenie w pracach Samorządu 

d) uczestniczenie we wszystkich spotkaniach Rady (Parlamentu)  

e) zachowanie niebudzące zastrzeŜeń 

f) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych 

g) stanowienie wzoru postępowania dla innych. 

2. Obowiązkiem Przewodniczącego Zarządu jest: 

a) pełnienie roli organu wykonawczego w Samorządzie, 

b) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych, 

c) jest odpowiedzialny za działalność Zarządu i całego Samorządu, 

d) godnie sprawuje swoją funkcję i reprezentuje wszystkich uczniów, 

e) osiąga najwyŜsze noty z zachowania – wzorowe oraz wzorowo wypełnia swoje 

obowiązki szkolne. 

 

VI  PROCEDURY  ODWOŁANIA  CZŁONKÓW  SAMORZ ĄDU 

 

1. W przypadku naruszenia przez członka samorządu statutu szkoły, konfliktu z prawem, nie 

wywiązywania się z obowiązków szkolnych, lekcewaŜenia powierzonych zadań lub 

uzyskania w roku szkolnym oceny nieodpowiedniej, nagannej z zachowania, bądź otrzymania 
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pisemnej nagany wychowawcy czy dyrektora szkoły, członek Samorządu zostaje odwołany            

z pełnionej przez siebie funkcji lub udziela się mu ostrzeŜenia i zawieszenia w pełnieniu 

funkcji:  

- na wniosek członka SU 

- na wniosek Rady Pedagogicznej 

- na wniosek dyrektora szkoły 

- na wniosek opiekuna. 

2. W przypadku odwołania Członka SU z pełnienia funkcji następują wybory uzupełniające          

( zasady wyborów uzupełniających ustalane są w danym roku szkolnym, gdy zaistnieje taka 

konieczność, obowiązywać będą ogólne zasady wyborów uzupełniających). 

3. KaŜdy członek Samorządu moŜe w dowolnym momencie złoŜyć pisemną rezygnację                

z pełnionej przez siebie funkcji w wyniku waŜnych powodów. Rezygnacja zostaje 

rozpatrzona przez Radę, która wyda opinię. 

 

VII POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 

1. O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej wszystkie decyzje podejmowane                   

są zwykłą większością głosów przy obecności powyŜej połowy uprawnionych                 

do głosowania. 

2. Regulamin powinien być przedstawiony i przedyskutowany na pierwszym 

posiedzeniu Rady, we wszystkich klasach przed wyborami przedstawicieli do Rady 

(Parlamentu). 

3. Poprawki do niniejszego regulaminu mogą zgłaszać uczniowie, Rada, Zarząd, 

Opiekunowie SU. 

4. Poprawki głosowane są na specjalnie powołanym do tego celu spotkaniu Rady 

(Parlamentu). 

5. Zmiany regulaminu wymagają 2/3 głosów przy obecności powyŜej połowy 

uprawnionych do głosowania. 

 


