
1 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Gimnazjum nr 1 im. Jana Heweliusza 

 

Samorząd Uczniowski, działający w Gimnazjum nr 1 w Grudziądzu, działa na 

podstawie Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 59, tom 1), Statutu Szkoły Podstawowej nr 11 w Grudziądzu oraz 

niniejszego Regulaminu. 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Samorząd uczniowski jest kolegialnym organem szkoły. 

4. Społeczność uczniowska wybiera swoich przedstawicieli do rady samorządu 

uczniowskiego i samorządów klasowych. 

5. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

6. Samorząd uczniowski ma możliwość swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą, statutem i 

regulaminem. 

 

II. Cele i zadania samorządu uczniowskiego. 

 

1. Celem samorządu uczniowskiego jest reprezentowanie ogółu uczniów. 

2. Samorząd uczniowski opracowuje regulamin swojej działalności i 

przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej. 

3. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej, dyrektorowi 

szkoły oraz radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,     

a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich 

jak: 

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania przyjętym do realizacji,  

z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,  

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

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania      

i zaspokajania własnych zainteresowań, 

d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 
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f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu 

uczniowskiego. 

 

4. Samorząd uczniowski w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą 

pedagogiczną i dyrektorem szkoły. 

5. Przedstawiciele rady samorządu uczniowskiego mogą uczestniczyć                

w posiedzeniu rady pedagogicznej w części dotyczącej organizacji życia 

społeczności uczniowskiej w szkole oraz przedstawiać swoje wnioski i opinie   

w granicach swoich kompetencji. 

6. Ogół uczniów ma obowiązek respektowania uchwał i programu samorządu. 

 

III. Organy samorządu uczniowskiego. 

 

1. Organem samorządu jest rada samorządu, w skład której wchodzą: 

przewodniczący samorządu, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik, 

kronikarz oraz 3 członków rady. 

2. Rada samorządu może tworzyć stałe lub doraźne sekcje spośród swoich 

członków i spośród innych uczniów współdziałających z radą samorządu. 

 

3. W ramach samorządu uczniowskiego pracują sekcje: 

a) naukowa, 

b) kulturalno-rozrywkowa, 

c) wychowawczo-porządkowa, 

d) ekonomiczna, 

e) redakcyjno-kronikarska 

f) wolontariatu 

Głównym zadaniem szkolnego wolontariatu jest kształtowanie u uczniów 

postaw prospołecznych. Zadaniem sekcji wolontariatu jest koordynacja działań 

z zakresu wolontariatu poprzez między innymi: 

- diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym i otoczeniu 

szkoły, 

- opiniowanie oferty działań, 

- decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji. 

Rodzice muszą wyrazić zgodę na zaangażowanie ucznia w wolontariat. Na 

porozumieniu z rodzicami powinien także figurować podpis wolontariusza. 
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Wolontariat szkolny w ramach pracy samorządu uczniowskiego prowadzi 

koordynator, tożsamy z opiekunem samorządu. 

 

4. Rada samorządu uczniowskiego jest kadencyjna. Kadencja rady i jej sekcji 

trwa dwa lata. 

5. Rada samorządu wspólnie z nauczycielem pełniącym rolę opiekuna 

samorządu opracowują roczny plan pracy. 

6. Rada samorządu kieruje działalnością samorządu uczniowskiego. 

IV. Organizacja działania rady samorządu. 

 

1. Zebrania rady samorządu są zwoływane przez opiekuna co najmniej jeden raz 

w miesiącu lub w każdym czasie na wniosek dyrektora szkoły, rady 

pedagogicznej, rady rodziców lub co najmniej 5 członków rady. 

2. Na zebranie rady samorządu mogą być zaproszeni: rady klasowe, dyrektor 

szkoły, nauczyciele, rada pedagogiczna, przedstawiciele rady rodziców i inne 

osoby. 

3. Uchwały, wnioski, opinie podejmuje się zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy regulaminowego składu. 

4. Listę uczestników zebrania oraz kworum ustala każdorazowo sekretarz lub 

przewodniczący rady. 

5. Zebrania rady samorządu są protokołowane w protokolarzu narad i zebrań, za 

który ponosi odpowiedzialność sekretarz rady i opiekun samorządu 

uczniowskiego. 

6. Formy i częstotliwość zebrań sekcji wynikają z potrzeb realizacji zadań, 

jakich się te zespoły podjęły. 

V. Wybory do organów samorządu uczniowskiego. 

1. Wybory do organów rady samorządu odbywają się w głosowaniu równym, 

tajnym i powszechnym. 

2. Do rady samorządu uczniowskiego wybrany może być każdy uczeń 

gimnazjum. 

3. Kandydatów wyłaniają i zgłaszają zespoły klasowe. 

4. Społeczność uczniowska wybiera swoich przedstawicieli do rady samorządu 

uczniowskiego co dwa lata oraz w wyborach uzupełniających. 

5. Do przeprowadzenia wyborów powołuje się Szkolną Komisję Wyborczą 

składającą się z 5 członków samorządu. 

6. Listę kandydatów do samorządu przedstawia się społeczności uczniowskiej 

co najmniej dwa tygodnie przed wyborami. 

7. Wybory są powszechne - prawo wybierania mają wszyscy uczniowie. 

8. Wybory odbywają się w tajnym głosowaniu - karty do głosowania wrzuca się 

do urny wyborczej. 
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9. Zebranie nowo wybranych członków rady w ciągu dwóch tygodni wybiera 

spośród siebie radę samorządu uczniowskiego oraz przewodniczących sekcji. 

 

VI. Fundusze i dotacje finansowe samorządu uczniowskiego. 

 

1. Samorząd uczniowski może pozyskiwać fundusze: 

a) z dochodowych imprez organizowanych dla uczniów i rodziców, 

b) zbiórek pieniędzy podczas zebrań rodziców i wśród uczniów, 

c) z dobrowolnych wpłat osób (sponsorów), 

d) z kolportażu gazetki szkolnej. 

2. Samorząd uczniowski może wydatkować fundusze na: 

a) potrzeby samorządu uczniowskiego, 

b) akcje charytatywne, 

c) nagrody i upominki dla wyróżniających się uczniów, 

d) zakupy środków piśmienniczych, dydaktycznych i drobnego sprzętu 

technicznego na potrzeby szkoły. 

3. Opiekun samorządu uczniowskiego prowadzi zeszyt wpływów i wydatków, 

zbiera rachunki, które opisane i podpisane przez skarbnika, przewodniczącego i 

opiekuna samorządu uczniowskiego stanowią załącznik do dokumentacji 

samorządu. 

4. Pozostałe środki finansowe samorządu uczniowskiego przechowywane są w 

kasie pancernej szkoły. 

 

 

VII. Obowiązki opiekuna samorządu. 

 

1. Opiekun samorządu uczniowskiego ma obowiązek: 

a) udzielać pomocy organizacyjnej i merytorycznej samorządowi, którym się 

opiekuje, 

b) służyć mu radą i doświadczeniem, szczególnie w zakresie rozwijania              

i przestrzegania reguł demokracji, 

c) wysłuchania wniosków i postulatów samorządu i przekazania ich adresatom, 

d) opracować wraz z radą samorządu plan pracy samorządu uczniowskiego oraz 

kalendarz imprez i uroczystości szkolnych, 

e) spotykać się z samorządem uczniowskim i radami klasowymi okresowo lub 

na wniosek samorządu, 

f) prowadzić i przechowywać dokumentację szkolną, 

g) pomagać w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych. 
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VIII. Współpraca z dyrektorem szkoły. 

 

1. Współpraca z dyrektorem szkoły obejmuje przekazywanie dyrektorowi 

szkoły wniosków i postulatów dotyczących życia społeczności uczniowskiej i 

respektowania praw uczniów w szkole. 

2. Współdziałanie z dyrektorem następuje: 

a) w typowaniu uczniów do pomocy materialnej, 

b) w opracowaniu kalendarza imprez i uroczystości szkolnych, 

c) w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, 

d) współuczestnictwie dyrektora szkoły w zebraniach samorządu 

uczniowskiego. 

3. Dyrektor szkoły spotyka się z radą samorządu uczniowskiego w celu 

wymiany opinii, uwag i spostrzeżeń dotyczących życia szkoły. 

 


