
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum im. Jana Pawła II

w Suchym Lesie

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1.Gimnazjum - należy przez to rozumieć Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie,
2.Samorządzie - należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski,
3.Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Zgromadzenie Ogółu Uczniów Gimnazjum w 
Suchym Lesie,
4.Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Samorządu Uczniowskiego,
5.Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Zarządu,
6.samorządzie klasy - należy przez to rozumieć samorząd uczniowski klasy,
7.Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Gimnazjum,
8.Opiekunie - należy przez to rozumieć opiekuna Samorządu,
9.Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

§2

1. Samorząd tworzą z mocy prawa, wszyscy uczniowie Gimnazjum
2. Do zadań Samorządu, w zakresie nie zastrzeżonym ustawami lub Statutem Gimnazjum 

należą wszystkie sprawy uczniów w Szkole, zwłaszcza ich aktywności w formach 
zorganizowanych.

3. Samorząd w swojej działalności kieruje się zasadą współudziału w realizacji 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań Gimnazjum.

4. Przepis ust. 2 nie narusza uprawnień działających w Szkole stowarzyszeń i 
organizacji zrzeszających uczniów.

§3

W ramach realizacji swoich zadań Samorząd uprawniony jest do:
1. Przedstawiania Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich 

sprawach Gimnazjum w szczególności dotyczących takich podstawowych praw 
uczniów, jak:
- prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią celem i 

stawianymi wymaganiami,
- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 
własnych zainteresowań,

- prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w 
porozumieniu z Dyrektorem,



2. Proponowania nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

§4

1. Samorząd współpracuje z działającymi w Gimnazjum stowarzyszeniami i organizacjami 
zrzeszającymi uczniów.

2. W uzgodnieniu z Dyrektorem, Samorząd może brać udział w działalności instytucji 
pozaszkolnych.

Rozdział 2 

Władze Samorządu

§5

1. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Gimnazjum
2. Organami Samorządu są:

- Zgromadzenie Ogółu Uczniów,
- Zarząd Samorządu Uczniowskiego
- Samorządy klasowe

§6

Samorządowymi jednostkami pomocniczymi są:
-szkolna komisja wyborcza,
-gazeta szkolna.

§7

Organizacyjną formą działania Zgromadzenia są zebrania, natomiast Zarządu - posiedzenia 
prowadzone przez przewodniczącego danego organu lub osobę przez niego upoważnioną, a

protokołowane przez sekretarza tego organu

§8

1.Prawo głosowania w organach kolegialnych Samorządu mają tylko członkowie danego 
organu, obecni podczas głosowania.
2.Uchwały kolegialnych organów Samorządu, zapadają, zwykłą większością głosów, w 
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3.Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale w 
głosowaniu co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.



§9
1. Zebrania i posiedzenia organów kolegialnych Samorządu, są utrwalane w formie 

protokołu, zawierającego co najmniej:
- termin i miejsce zebrania lub posiedzenia,
- stwierdzenie prawomocności zebrania lub posiedzenia (quorum),
- listę uczestniczących w zebraniu lub posiedzeniu członków organu oraz listę 

innych uczestników,
- przyjęty porządek obrad,
- treść podjętych uchwał,
- podpisy prowadzącego i protokolanta.

2. Listy o jakich mowa w ust, 1 pkt 3 mogą być sporządzane w formie załączników do 
protokołu.

3. Uchwały numeruje się cyframi arabskimi. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem 
roku szkolnego.

§10

1. Niezależnie od utrwalenia podjęcia uchwał w protokole zebrania lub posiedzenia, 
uchwały wymienione w § 16, sporządzane są niezwłocznie w formie odrębnych 
dokumentów, zawierających w szczególności:

- tytuł uchwały,
- tekst uchwały,
- podpis przewodniczącego organu podejmującego uchwałę.

2 Tytuł uchwały składa się z następujących części:
1) oznaczenia numeru uchwały oraz organu, który ją wydał,
2) daty podjęcia uchwały,
3) możliwie najzwięźlejszego określenia przedmiotu uchwały.

Rozdział 3 

Zgromadzenie ogółu uczniów

§11

Zgromadzenie ogółu uczniów stanowią wszyscy uczniowie Gimnazjum.

§12

1. Do wyłącznej właściwości Zgromadzenia ogółu uczniów należy uchwalanie 
Regulaminu oraz jego nowelizowanie.

2. Zgromadzenie Ogółu uczniów może też podejmować uchwały zawierające ogólne, 
kierunkowe wytyczne dla działalności innych organów Samorządu.

§13

1.Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej 
trzech samorządów klas.
2.Przewodniczący przygotowuje projekt porządku Zgromadzenia.
3.Zwołanie Zgromadzenia polega na zawiadomieniu członków Samorządu o celu, miejscu 
oraz terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w Gimnazjum
4.O zwołaniu Zgromadzenia odrębnie zawiadamia się Opiekuna samorządu.



§14

1. Zgromadzenie prowadzi Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.
2. Z głosem doradczym w Zgromadzeniu mogą wziąć udział:

-dyrektor lub wicedyrektor Gimnazjum
-opiekun,
-osoby dopuszczone do udziału przez Zgromadzenie.

§15

Uchwały ogółu uczniów i Zgromadzenia wchodzą w życie z dniem ich podjęcia, chyba że 
wskazują termin późniejszy.

Rozdział 4
Zarząd Samorządu Uczniowskiego i Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

§16

1.Organem wykonawczym Samorządu Szkolnego jest Zarząd.
2.W skład Zarządu wchodzą:

-prezydium Zarządu (przewodniczący Zarządu i jego zastępca )
- członkowie Zarządu.

3. Członkami zostają uczniowie wybrani podczas wyborów, odpowiednio 3 
przedstawicieli klas pierwszych, 3 przedstawicieli klas drugich i 4 przedstawicieli 
klas trzecich. Członkami Zarządu mogą zostać uczniowie, którzy w roku 
poprzedzającym kadencję uzyskali co najmniej dobrą ocenę zachowania.

4. Członek Zarządu, który w trakcie  trwania kadencji otrzymał ocenę zachowania 
niższą niż dobra, zostaje automatycznie wykluczony z Zarządu. Jego miejsce zajmuje 
kolejna osoba z listy wyborczej z najwyższą liczbą głosów.

§17

1.Przewodniczący jest reprezentantem Samorządu, w tym wobec organów Szkoły.
2.Przewodniczący pełni też z urzędu funkcje przewodniczącego Zgromadzenia ogółu 
uczniów i przewodniczącego Zarządu.

§ 18

Przewodniczący dokonuje podziału zadań i obowiązków pomiędzy członków Zarządu



§19

1.Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady uczniów w miarę potrzeb, powiadamiając 
członków Zarządu o celu, miejscu i terminie posiedzenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
2.O terminie posiedzenia odrębnie zawiadamia się Opiekuna.

§20

Uchwały Zarządu wchodzą w życie z dniem ich podjęcia, chyba że wskazują termin 
późniejszy.

§21

Kadencja Zarządu i Przewodniczącego trwa jeden rok.

§22

Funkcji Przewodniczącego nie można łączyć z funkcją przewodniczącego samorządu klasy.

§23

1.Przed upływem kadencji Przewodniczący może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji.
2.Funkcja Przewodniczącego wygasa w razie zakończenia nauki w Gimnazjum.
3.W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Przewodniczącym, na czas do końca 
kadencji zostaje zastępca przewodniczącego Samorządu.

§24

1. Przewodniczący zostaje automatycznie odwołany jeżeli w trakcie trwania kadencji 
otrzymał ocenę zachowania niższą niż dobra

2. Przewodniczący może zostać odwołany w razie stwierdzenia rażącego naruszenia 
prawa, w szczególności Regulaminu.

3. Odwołania Przewodniczącego dokonuje Zgromadzenie Ogółu Uczniów
4. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego może być głosowany nie wcześniej niż na 

następnym zebraniu Zgromadzenia Ogółu Uczniów po tym, na którym wniosek 
został zgłoszony.

5. W razie odwołania Przewodniczącego, odpowiednie zastosowanie ma przepis § 23 
ust. 3.



§25

Zarządzenia Przewodniczącego wchodzą w życie z dniem ich podjęcia, chyba że wskazują 
termin późniejszy.

Rozdział 5 

Samorząd uczniowski klasy

§26

1. Wszyscy uczniowie klasy tworzą Samorząd Klasowy.

2. Samorząd Klasy jest jednostką pomocniczą Samorządu.

§27

1.Do wyłącznej właściwości Samorządu Klasowego należy wybór kandydata do wyborów 
do Zarządu.
2.Samorząd Klasowy może podejmować uchwały zawierające stanowiska lub opinie we 
wszystkich sprawach należących do zadań Samorządu Szkolnego i kierować je do 
właściwych organów Samorządu Szkolnego.
3.Samorządowi Klasowemu, na jego wniosek lub za jego zgodą może zostać powierzone 
przez właściwy organ Samorządu Szkolnego organizowanie i prowadzenie 
ogólnoszkolnych imprez i innych przedsięwzięć o podobnym charakterze, jednak bez 
naruszenia regulaminowych uprawnień i obowiązków organów przekazujących.

§28

1. Samorząd Klasowy podejmuje uchwały podczas zebrań, zwoływanych w miarę 
potrzeb przez przewodniczącego Samorządu klasowego z inicjatywy własnej albo 
na wniosek Przewodniczącego lub wychowawcy.

2. Doradcą i opiekunem Samorządu Klasowego jest wychowawca klasy.
3. W zebraniach Samorządu Klasowego mogą wziąć udział z głosem doradczym:

-przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Zarządu,
-opiekun,
-wychowawca klasy,
-inne osoby zaproszone do udziału przez przewodniczącego samorządu klasy.

§29

1. Samorząd Klasowy w pierwszym tygodniu roku szkolnego wybiera spośród swoich 
członków przewodniczącego Samorządu Klasowego.

2. Członkami Samorządu Klasowego mogą zostać uczniowie, którzy w roku 
poprzedzającym kadencję uzyskali co najmniej dobrą ocenę zachowania.



§30

1.Pracami Samorządu Klasowego kieruje jego przewodniczący.
2.Przewodniczący Samorządu Klasowego w szczególności:

-reprezentuje Samorząd Klasowy wobec innych podmiotów,
-utrzymuje stały kontakt z wychowawcą,
-dokonuje podziału zadań pomiędzy członków Samorządu Klasowego,
-zwołuje zebrania Samorządu Klasowego.

§31

Kadencja przewodniczącego Samorządu Klasowego i członków Zarządu trwa 1 rok lub 
wygasa przed upływem kadencji w przypadkach: zakończenia nauki w Gimnazjum, złożenia 
rezygnacji lub uzyskania oceny zachowania niższej niż dobra w trakcie trwania kadencji.

Rozdział 6 

Zasady ordynacji wyborczej

§32

1.Członkami Zarządu zostają uczniowie wybierani zgodnie z przyjętą w szkole ordynacją 
wyborczą
2.         Wybory są powszechne, równe i tajne.
3. Prezydium wyłaniane jest w tajnym głosowaniu przez członków Zarządu.
4. Do Zarządu kandydować może uczeń Gimnazjum, który w poprzedzającym wybory 

roku szkolnym otrzymał co najmniej dobrą ocenę zachowania.
4.Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje Samorządom Klasowym.
5.Kadencja Zarządu trwa jeden rok.
6.W pierwszym tygodniu roku szkolnego, na wniosek Zarządu Dyrektor powołuje 
Komisję Wyborczą, która odpowiedzialna jest za przeprowadzenie wyborów do Zarządu 
7. Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą kandydować do Zarządu. Przyjęcie 
członkostwa w Komisji oznacza rezygnację z biernego prawa wyborczego.
8.Komisja wyborcza określa formę kampanii wyborczej, przyjmuje kandydatury, wyznacza 
termin wyborów, nadzoruje ich przebieg oraz ustala i ogłasza publicznie wynik wyborów.
10. Komisja wyborcza przekazuje protokół z wyborów Zarządowi na pierwszym 

posiedzeniu (kopie protokołu dostarcza dyrektorowi Gimnazjum). W tym momencie 
komisja wyborcza ulega rozwiązaniu, a Zarząd rozpoczyna działalność.



Rozdział 7
Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

§33

1.Zmiana (nowelizacja) Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla 
jego uchwalenia.
2.Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych 
przepisów.
3.Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupełniane przepisy, podając 
zarazem nową treść przepisów.
4.Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna. Przewodniczący opracowuje i ogłasza, w 
formie obwieszczenia, tekst jednolity Regulaminu.


