
 

Regulamin działania Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi 

Nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie 
Na podstawie ustawy o systemie oświaty z 7 IX 1991 r. oraz art.55 ustawy Karta Nauczyciela z 

26 I 1982 r., ust. 5 i Statutu Gimnazjum nr 1 w Goleniowie wprowadza się niniejszy regulamin 

uchwalony przez ogół uczniowski w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym w dniu 

11.09.2013 r. 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1.  Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 1.  

2.  Samorząd uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

Gimnazjum wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:  

1)  Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu zgodnie z 

WSO.  

2)  Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami.  

3)  Prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych 

zainteresowań.  

4)  Prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej.  

5) Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

Dyrektorem Gimnazjum.  

6)  Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.  

7) Prawo wyrażania opinii na temat pracy ocenianego nauczyciela zgodnie z art. 6a ust. 5 

Karty Nauczyciela.  

§2 Organy Samorządu Uczniowskiego 

 

1) Organami Samorządu Uczniowskiego są: Rada Uczniowska, Prezydium Rady 

Uczniowskiej, Komisja Rewizyjna.  

2) Radę Uczniowską tworzą dwuosobowe reprezentacje wszystkich zespołów klasowych.  

3) Dwuosobowe reprezentacje klas pochodzą z wyborów. Charakter wyborów ( tajne lub 

jawne) zależy od woli zespołów klasowych.  

4) Rada Uczniowska wyłania spośród siebie w wyborach jawnych Skarbnika i Sekretarza. 

5) Samorząd Uczniowski wylania spośród uczniów startujących w tajnych i powszechnych 

wyborach Przewodniczącego oraz jego Zastępcę. 

6) Prezydium Rady Uczniowskiej tworzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, 

Skarbnik, Sekretarz.  

7) Komisję Rewizyjną tworzą trzy osoby wybrane przez Radę Uczniowską w głosowaniu 

jawnym, zwykła większością głosów.  

8) Kadencja wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok, z tym, że 

Prezydium musi uzyskać absolutorium za pierwsze półrocze swojej pracy.  

9) Prezydium przedstawia Radzie Uczniowskiej sprawozdanie ze swojej działalności za 

pierwsze półrocze w celu uzyskania absolutorium. Przyjęcie przez Radę Uczniowską 

sprawozdania Prezydium oznacza udzielenie absolutorium. Udzielenie absolutorium 

następuje w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów. Nieprzyjęcie 



sprawozdania i w tym samym nieudzielenie absolutorium oznacza wybór nowego 

Prezydium.  

§3 Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Do kompetencji Rady Uczniowskiej należy zgłaszanie uwag, opinii i wniosków dotyczących 

życia szkoły oraz:  

1)  Wprowadzanie propozycji do niniejszego regulaminu.  

2)  Zgłaszanie propozycji zmian do WSO.  

3)  Zgłaszanie propozycji do planu pracy Samorządu Uczniowskiego.  

4)  Zatwierdzanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego i jego realizacji. 

5)  Wyborów Prezydium Rady Uczniowskiej i Komisji Rewizyjnej.  

6)  Zatwierdzanie sprawozdania finansowego, jeżeli Prezydium pozyskiwało i 

wydatkowało środki finansowe.  

7)  Informowanie zespołów klasowych o swej pracy i pracy Prezydium.  

8)  Udzielanie absolutorium Prezydium.  

9)  Ustalanie terminu wyborów Prezydium i Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżenie, że 

muszą się one odbyć najpóźniej do końca września każdego roku szkolnego.  

10)  Wybór jednego opiekuna Samorządu Uczniowskiego.  

11)  Wybór sekcji, komisji i doraźnych zespołów tworzonych na potrzeby realizacji 

planu pracy i konkretnych zadań.  

2. Do kompetencji Prezydium Rady Uczniowskiej należy:  

1)  Reprezentowania Samorządu Uczniowskiego w tym w szczególności wobec 

Dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców.  

2)  Opracowanie projektu planu pracy Samorządu Uczniowskiego.  

3)  Realizacja planu pracy i kontrola stopnia jego realizacji.  

4)  Wyrażanie opinii na temat pracy ocenianego nauczyciela.  

5)  Przedstawianie sprawozdania finansowego, jeżeli Prezydium pozyskiwało i 

wydatkowało środki finansowe.  

6)  Informowanie społeczności uczniowskiej o pracach Rady Uczniowskiej i 

Prezydium na apelach, godzinach wychowawczych oraz poprzez redagowanie 

gazetki szkolnej.  

7)  Zdawanie sprawozdania ze swojej działalności za pierwsze półrocze w celu 

uzyskania absolutorium.  

8)  Zgłaszanie propozycji zmian do niniejszego regulaminu.  

9)  Przygotowanie i przeprowadzenie zebrań Rady Uczniowskiej zgodnie z przyjętym 

harmonogramem.  

10) Propagowanie idei i wartości wynikających z Programu Wychowawczego.  

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola pracy Rady Uczniowskiej i 

Prezydium pod kątem zgodności z niniejszym regulaminem oraz wyrażanie opinii na temat 

rzetelności sprawozdania finansowego. Komisja Rewizyjna składa swoje sprawozdanie pod 

koniec kadencji Rady Uczniowskiej i Prezydium.  

4. Rada Uczniowska podejmuje decyzje w drodze głosowania jawnego – zwykła 

większością głosów.  

5. Rada Uczniowska podejmuje decyzje na zebraniach, zwoływanych zgodnie z 

opracowanym harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb.  

 



§4 Nauczyciele – opiekunowie samorządu uczniowskiego. 

1. Opiekę merytoryczną i organizacyjną sprawuje przynajmniej dwoje nauczycieli - 

opiekunów.  

2. Jeden opiekun pochodzi z nominacji Dyrektora Gimnazjum, drugi wybierany jest przez 

Radę Uczniowską.  

 

§5 Postanowienia końcowe. 

 

1. Zmiany do niniejszego regulaminu może wprowadzić tylko Rada Uczniowska na 

wniosek członków Dyrektora Gimnazjum oraz nauczycieli – opiekunów.  

2. Rada Uczniowska wprowadza zmiany w drodze głosowania jawnego- zwykłą 

większością głosów.  

3. Niniejszy regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Gimnazjum nr 1.  

 


