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Załącznik nr 2 

 

Regulamin działania  

Samorządu Uczniowskiego 

w Gimnazjum im. Adama Borysa 

 

 
Rozdział I 

Nazwa organu Samorządu Uczniowskiego 

 

Ustanawia się Radę Samorządu Uczniowskiego jako organ kierujący bieżącą 

działalnością Samorządu Uczniowskiego. Rada Samorządu Uczniowskiego podlega 

bezpośrednio zgromadzeniu wszystkich uczniów szkoły jako Samorządowi Uczniowskiemu. 

Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku szkolnym. Kadencja Rady Samorządu 

Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny. W skład Rady wchodzi 4 członków. 

 

 

Rozdział II 

Zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego określonych w rozdziale I 

 

1. Skład i sposób wyłaniania komisji wyborczej. 

    Komisja wyborcza składa się z uczniów klas II wyłonionych spośród łączników klasowych. 

2. Zasady zgłaszania kandydatów i prowadzenia kampanii wyborczej. 

    Uczniowie klas II i III zgłaszają swoje kandydatury do opiekunów Samorządu 

Uczniowskiego po wcześniejszej rozmowie z wychowawcą klasy i uzyskaniu pozytywnej 

opinii wychowawcy klasy. 

    Datę wyborów (koniec września / początek października) ustala się w porozumieniu           

    z dyrekcją gimnazjum. Kampania wyborcza trwa dwa tygodnie przed planowanym 

    terminem wyborów. Kandydaci przygotowują akcję wyborczą poprzez: 

- plakaty wyborcze 

- apel przedwyborczy (prezentacja). 

3. Regulamin wyborów. 

   Głosowanie jest tajne. W głosowaniu bierze udział cała społeczność uczniowska. 

   Przebieg głosowania: 

- głosujemy na jedną wybraną osobę, stawiając znak X w wyznaczonym miejscu na 

karcie do  głosowania; 

- jeżeli na karcie do głosowania będzie więcej niż jeden znak X, głos będzie nieważny; 

- jeśli na karcie do głosowania nie będzie znaku X, głos będzie nieważny. 

 

 

Rozdział III 

Wewnętrzna struktura Samorządu Uczniowskiego. Tryb podejmowania uchwał. 

 

Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę 

przewodniczącego, sekretarza, skarbnika. Tworzą oni kierownictwo organu. Wybierani są 

przez wszystkich członków organu i mogą być przez nich odwoływani przed upływem 

kadencji. Odwołanie z funkcji może nastąpić również na wniosek Rady Pedagogicznej. 

Uczniowi odwołanemu z funkcji przysługuje prawo odwołania się od decyzji (Samorządu 

Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej) do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od odwołania. 
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Rada Samorządu Uczniowskiego w celu sprawnego rozwiązywania problemów           

i realizowania zadań wyłania ze swego grona mniejsze zespoły – sekcje, których charakter, 

liczba członków i sposób funkcjonowania zostały określone przez ogólne zebranie organu. 

Uchwały (decyzje) w obu grupach zapadają po głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków organu. 

 

 

Rozdział IV 

Ramowy plan działania Samorządu Uczniowskiego 

 

Plan działania Samorządu Uczniowskiego opracowany jest po wyborach Rady 

Samorządu Uczniowskiego. Plan przedstawiony jest dyrektorowi gimnazjum, Radzie 

Rodziców i społeczności uczniowskiej. Spotkania robocze Rady Samorządu Uczniowskiego   

i łączników klasowych odbywają się raz w tygodniu, posiedzenia plenarne – raz w miesiącu. 

 

 

Rozdział V 

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Samorządu Uczniowskiego 

 

Samorząd Uczniowski dysponuje funduszami na swoją działalność. Każdy zespół 

klasowy poprzez łącznika wpłaca do skarbnika Samorządu Uczniowskiego, co miesiąc, 

ustaloną kwotę.  

Pieniądze przeznaczone są na działalność kulturalną, na okolicznościowe uroczystości 

szkolne i w środowisku (wiązanki kwiatów), na materiały potrzebne do redagowania gazetki 

Samorządu Uczniowskiego.  

Funduszami Samorządu Uczniowskiego zawiaduje skarbnik (prowadzi zeszyt 

przychodów i rozchodów), kontrolę nad nimi sprawują opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

 

Rozdział VI 

Sposób dokumentowania działalności Samorządu Uczniowskiego 

 

- protokoły z cotygodniowych i comiesięcznych spotkań; 

- informacje na temat bieżącej działalności zamieszczone są w gablocie Samorządu  

Uczniowskiego; 

- najważniejsze przedsięwzięcia odnotowywane są w „Kronice Szkoły”. 

 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

Rada Samorządu Uczniowskiego przedstawia do akceptacji plan pracy Radzie 

Pedagogicznej i Radzie Rodziców oraz na bieżąco informuje dyrektora gimnazjum                  

o przedsięwzięciach podejmowanych przez samorząd. 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2006r. 

 

Rada Samorządu Uczniowskiego                               Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 


