
R E G U L A M I N  

S A M O R Z Ą D U  U C Z N I O W S K I E G O  

GIMNAZJUM NR 10W RZESZOWIE 

R O Z D Z I A Ł  I  

KONIPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Art. 1. 

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 

r. (Dz.U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 r., poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły 

i niniejszego Regulaminu 

Art. 2. 

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum. Samorząd jest jedynym 

reprezentantem ogółu uczniów Szkoty. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoty automatycznie 

przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz. 

Art. 3. 

Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu 

współdziałania z Dyrektorem Szkoty, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. 

Art. 4. 

Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustała niniejszy 

regulamin, uchwalony przez Radę SU. 

Art. 5. 

Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Ped agogicznej oraz Dyrektorowi 

Szkoty we wszystk ich sprawach szkoty, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i 

stawianymi wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji  

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności  kulturalnej ,  oświatowej,  sportowej  oraz 

rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły  

w porozumieniu z jej Dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu Uczniowskiego, poprzez 

wyrażenie pozytywnej opinii przez Radę SU. 

 

R O Z D Z I A Ł  I I  

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Art. 6. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1) Samorząd klasowy w składzie: Przewodniczący klasy, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik. 

2) Rada Samorządu Uczniowskiego, którą tworzą wszyscy Przewodniczący klas. 

3) Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie: 

a. Przewodniczący Szkoły; 

b. Zastępca Przewodniczącego Szkoty; 

c. Skarbnik/ Sekretarz; 

d. Członek; 

e. Członek. 

4) Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas 

powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia oraz skład 

osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły. 

 

 



Art. 7. Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego: 

1) Samorząd Klasowy: 

a. reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU, 

b. organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie, itp.) 

c. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy. 

2) Rada Samorządu Uczniowskiego: 

a. uchwala Regulamin SU, 

b. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie, 

c. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU, 

d. ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny. 

3) Zarząd Samorządu Uczniowskiego: 

a. kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego, 

b. wykonuje uchwały Rady SU, 

c.  czuwa nad terminową realizacją planu pracy, 

d. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych, 

e. współuczestniczy w rozwiązywaniu spraw spornych dotyczących uczniów, 

f. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach swoich 

kompetencji. 

 

R O Z D Z I A Ł  I I I  

TRYB WYBORU ORGANÓW  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

Art. 8. 

Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności, co 

najmniej 2/3 stanu klasy. 

Art. 9. 

Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośró d siebie osoby funkcyjne. 

A r t .  1 0 .  

Przewodniczący poszczególnych klas tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego. 

Art. 11. 

Kandydaci do Zarządu SU muszą spełniać następujące warunki: 

a. uzyskać, co najmniej dobre oceny z wszystkich przedmiotów nauczania, 

b. posiadać, co najmniej dobrą ocenę z zachowania. 

Art. 12. 'Tryb wyboru Zarządu SU: 

a. wybory są: powszechne, równe, bezpośrednie i tajne, 

b. przewodniczącym SU zostaje uczeń, który otrzyma największą liczbę głosów, a członkami 

Zarządu uczniowie otrzymujący kolejno mniejsze ilości głosów, 

c. w celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje 3 — osobową komisję wyborczą„ w skład 

której nie mogą wchodzie osoby kandydujące, 

d. nad przebiegiem wyborów czuwa Opiekun SU, 

e. wybory odbywają się nie później niż sześć tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego, datę wyznacza 

Opiekun SU, 

f wybory poprzedzone są tygodniową kampanią wyborczą, która nie może zakłócać pracy Szkoły, 

g. wyniki wyborów ogłaszane są nie później, niż w piątym dniu od daty wyborów,  

h. kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok. 

 

 

 

 



R O Z D Z I A Ł  I V  

TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Art. 13. 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego mogą zostać nauczyciele, którzy uzyskali pozytywną 

opinię Rady SU. 

Art. 14. 

Kadencja Opiekuna SU trwa 2 lata. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w 

pracy Samorządu. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu. 

R O Z D Z I A Ł  V  

SPOSÓB PODEJMOWANIA DECYZJI 

Art. 15. 

ł) Członkowie Rady SU zbierają propozycje, opinie i wnioski w poszczególnych klasach. 

2) Decyzje podejmowane są na zebraniu Zarządu Samorządu Uczniowskiego zwoływanego na wniosek 

Przewodniczącego, Zastępcy lub Opiekuna. 

3) Decyzje zapadają zwykłą większością głosów. 

4) Decyzje przedstawiane są Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców lub Dyrektorowi szkoły przez 

Przewodniczącego lub Opiekuna SU. 

R O Z D Z I A Ł  V I  

SPOSÓB UZYSKIWANIA DOCHODÓW 

Art. 16. 

Samorząd Uczniowski gromadzi fundusze niezbędne do prowadzenia działalności pozyskując z organizacji 

imprez i ustala zasady ich użytkowania. 

ROZDZIAŁ VII 

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU 

Art. 17. 

Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego Szkoły przez 

minimum 3 członków Rady SU. 

Art. 

Zmiany w Regulaminie SU uchwala Zarząd. Rada i Opiekunowie SU w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów. 

ROZDZIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Art. 19. 

Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem, 

powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. 

Art. 20. 

Uczniowie występujący w obronie praw uczniów nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani. 

Art. 21. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

  
 

 


