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I  Postanowienia ogólne 

 

1. Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku  działa  

w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. 

2. SU tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie Gimnazjum w Dolsku. 

3. SU jest organizacją niezależną, a jego organy  są  reprezentantami ogółu uczniów 

szkoły.  

4. Zasady wybierania Organów SU  określa Regulamin Wyborów, stanowiący Załącznik 

Regulaminu SU nr 1. 

 

 

II  Organy Samorządu 
 

1. Organami Samorządu są: 

a) Przewodniczący Rady SU 

b) Rada SU 

c) Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych 

 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z osób: 

a) Przewodniczącego 

                  b)  Zastępcy Przewodniczącego 

                  c)  Skarbnika 

                  d)  Przewodniczących  Zespołów Zadaniowych powołanych  przez Radę SU 

 

 

III  Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego 
 

1. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego: 

a) reprezentuje SU 

b) kieruje pracą Rady SU 

c) przewodniczy obradom Rady SU 

d) przydziela zadania poszczególnym Zespołom Zadaniowym i koordynuje ich 

pracę 

e) organizuje współpracę Rady SU z Radami Klasowymi 

 

2.  Rada Samorządu Uczniowskiego: 

a) podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działania  Samorządu, 

b) opracowuje program prac Samorządu, 

c) kieruje bieżącą pracą Samorządu, 

d) reprezentuje Samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole 

(Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pedagog, Psycholog, Rada Szkoły) i poza nią, 

e) gromadzi środki finansowe dla realizacji celów statutowych,      

                  f)   prowadzi ewidencję dochodów i wydatków,                                                                         

g)    organizuje referendum w sprawach ważnych dla szkoły, 

h)    współpracuje z Przewodniczącymi Rad Klasowych, 
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3.  Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych: 

a) proponuje zmiany w Regulaminie SU, 

b) powołuje Komisje Wyborcze, 

c) przyjmuje semestralne sprawozdania z działalności finansowej Rady SU i 

przedstawia je ogółowi uczniów. 

 

4.  Dyrektor zapewnia organom SU warunki organizacyjne, w tym lokalowe oraz     

           współpracuje bezpośrednio z Radą SU bądź poprzez opiekuna Samorządu. 

 

 

IV  Kadencja władz 
 

1. Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa jeden rok szkolny. 

2. Członkami władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie Gimnazjum w Dolsku 

3. Wybory Rady SU odbywają się we wrześniu każdego roku.  

4. Wybory organizuje Komisja Wyborcza powołana przez Zebranie Przewodniczących 

Rad Klasowych zgodnie z regulaminem. 

 

 

 

V  Zespoły Zadaniowe (załącznik 2) 
 

1. Do realizacji swych zadań Rada SU powołuje Zespoły Zadaniowe.  

2. Przewodniczących Zespołów Zadaniowych wybiera Rada SU w głosowaniu jawnym. 

Przewodniczący wybiera członków Zespołu. 

3. Składy osobowe Zespołów są zatwierdzane przez Radę Samorządu w głosowaniu 

jawnym. 

4. Powołane Zespoły mogą pracować przez cały rok szkolny lub doraźnie. 

5. Przy powoływaniu Zespołu organ powołujący musi precyzyjnie określić: 

a) nazwę Zespołu, 

b) zakres prowadzonej działalności, 

c) czas jego działania, 

d) skład osobowy – członkiem Zespołu może zostać każdy uczeń szkoły. 

      6.   Każdy Zespół Zadaniowy może wybrać  dla  siebie  opiekuna  spośród  Grona             

            Pedagogicznego, który pomagałby mu w realizacji powierzonych zadań. 

 

 

VI  Opiekun Samorządu 
 

1. Opiekuna(ów) zatwierdza Dyrektor Szkoły na okres 3 lat, na podstawie wyników 

ankiet, przeprowadzonych wśród członków SU. 

2. Zarząd SU może wystąpić o zmianę opiekuna, wybranego przez Dyrektora Szkoły 

3. Rolą Opiekuna(ów) jest doradzanie i pomaganie SU w realizowaniu jego zadań. 
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VII   Zasady wprowadzania zmian do Regulaminu SU 
 

1. Uczniowie przyjmują Regulamin SU oraz mogą go znowelizować w ciągu roku 

szkolnego poprzez wnoszenie wniosków, popartych pisemnie przez co najmniej 20% 

uczniów Gimnazjum. 

2. Wnioski wpływają do Przewodniczącego SU. 

3. Przewodniczący SU zwołuje spotkanie wszystkich Organów Samorządu, które poprzez 

głosowanie przyjmują lub odrzucają wniosek. 

4. O nowo przyjętych zmianach w Regulaminie społeczność szkolną informuje Rada SU. 

 

 

VIII  Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 
 

1. Regulamin SU 

2. Roczny Plan Pracy Rady SU 

3. Księga wpływów i wydatków. 

 

 
 

 

 IX   Zasady odwoływania członków Rady Samorządu Uczniowskiego  
 

1. Jeżeli członek Rady SU  narusza w sposób szczególny Wewnątrzszkolny System 

Oceniania (zachowanie) może być odwołany ze swojego stanowiska przez pozostałych 

przedstawicieli Rady SU oraz Opiekuna(ów) poprzez głosowanie tajne. 

2. W przypadku odwołania przedstawiciela Rady SU, na jego miejsce powołuje się osobę, 

która w wyborach do Organów SU uzyskała kolejno największą liczbę głosów 

(Załącznik Regulaminu SU nr 1). 

 

 

X   Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin SU jest dostępny dla całej społeczności szkolnej. 

2. Sposób udostępnienia Regulaminu ustala Rada SU w porozumieniu z Opiekunem SU. 

3. Zebrania Rady SU zwołuje Przewodniczący lub Opiekun SU.  
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Załącznik nr 1 – Regulamin Wyborów Organów Samorządu 

Uczniowskiego.  
 

1. Na początku roku szkolnego odbywają się wybory Samorządów Klasowych, według zasad 

ustalonych w danej klasie.  

 

2. Wybory przewodniczącego zarządu SU przeprowadza Komisja Wyborcza powoływana przez 

Radę Przedstawicieli Samorządów Klasowych . 

 

3. Komisję Wyborczą powołuje się w składzie 5-cio osobowym:  

 

a. Przewodniczący Komisji Wyborczej  

b. Z-ca przewodniczącego  

c. 3 członków Komisji Wyborczej  

 

4. Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:  

 

a. Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów  

b. Przygotowanie wyborów  

c. Przeprowadzenie wyborów  

d. Ogłoszenie wyników wyborów  

 

 

5. W skład komisji nie mogą wchodzić kandydaci na przewodniczącego samorządu.  

 

 

6. Wybory odbywają się w głosowaniu powszechnym, równym, tajnym, bezpośrednim i 

większościowym.  

 

 

7. Na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego może kandydować każdy 

uczeń, spełniający wymogi formalne.  

 

 

8. Formalności związane z kandydaturą:  

 

a. Bierne prawo wyborcze posiadają uczniowie kl. I-III, którzy:  

 

i. Posiadają przynajmniej dobrą ocenę ze sprawowania  

ii. Wyróżniają się zdyscyplinowaniem i wysoką kulturą osobistą  

 

b. Zgłoszenie zawierające imię, nazwisko kandydata, jego pisemną zgodę na kandydowanie, oraz 

reklamę pomysłów kandydata na stanowisko Przewodniczącego SU.  

 

 

9. Termin zgłaszania kandydatów upływa tydzień przed głosowaniem.  

 

10. Jeżeli na stanowisko przewodniczącego Zarządu SU zgłosi się tylko jeden kandydat, to albo 

wydłuża się termin zgłoszeń, albo ogłasza się wybór przez aklamację (automatyczna nominacja na 

stanowisko). Decyzję taką podejmuje przewodniczący komisji wyborczej w porozumieniu z 

opiekunem SU. 

11. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom klas I i III, łącznie z kandydatami. 
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12. Sposoby przeprowadzania wyborów:  

 

a. Głosowanie odbywa się w budynku szkoły.  

b. Głosowanie może trwać dwa dni nauki szkolnej.  

c. Komisja Wyborcza wydaje karty do głosowania uczniom poszczególnej klasy. 

d. Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie głosowania, przy nazwisku jednego kandydata 

znaku ‘x’ lub ‘+’.  

e. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna lub głos został 

oddany na więcej niż jednego kandydata.  

f. Komisja Wyborcza zbiera karty do urny.  

 

13. Obliczanie głosów oraz ogłaszanie wyników.  

 

a. Obliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania.  

b. Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji i opiekuna samorządu.  

c. W pomieszczeniu, w którym komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby nie będące 

członkami komisji poza opiekunem.  

d. Po zakończeniu obliczania głosów karty do głosowania są komisyjnie niszczone.  

e. Ogłoszenie wyników wyborów następuje po całkowitym zakończeniu w/w czynności.  

 

 

15. Jeżeli co najmniej dwie osoby otrzymają jednakową liczbę głosów Opiekun Samorządu 

niezwłocznie zarządza wybory uzupełniające. Powinny się one odbyć nie później niż na 7 dni od 

ogłoszenia wyników.  

 

 

16. W wyborach uzupełniających biorą udział osoby, które uzyskały jednakową liczbę głosów.  

 

 

17. Kandydat, który uzyskał względną większość głosów ważnych, zostaje wybrany na stanowisko 

Wiceprzewodniczącego Zarządu SU.  
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Załącznik nr 2 – ZESPOŁY ZADANIOWE. 
 
1. Organem wykonawczym, realizującym zadania wynikające z przyjętego planu pracy, 

powoływanym przez Radę Przedstawicieli  Klasowych w porozumieniu z Zarządem Samorządu 

Uczniowskiego są następujące sekcje stałe:  

 

a. SEKCJA DO SPRAW PORZĄDKU 

     

Odpowiedzialni za: 

 

•pilnowanie porządku w czasie dyskotek, uroczystości i imprez szkolnych, 

 

•dyżury uczniowskie na korytarzach szkolnych 

 

b. SEKCJA DO SPRAW ROZRYWKI 

 

Odpowiedzialni za: 

 

•organizowanie uroczystości oraz imprez szkolnych 

 

•nagłaśnianie uroczystości oraz imprez szkolnych 

 

c. SEKCJA DO SPRAW OŚWIATY 

 

Odpowiedzialni za: 

 

•organizowanie pomocy koleżeńskiej 

 

•losowanie szczęśliwego numerka 

 

•organizowanie akcji charytatywnych 

 

d. SEKCJA PLASTYCZNA 

 

Odpowiedzialni za: 

 

•prowadzenie gazetek ściennych SU 

 

•aktualizowanie gazetki 

 

•przygotowanie kartek świątecznych 

 

e. SEKCJA DZIENNIKARSKA 

 

Odpowiedzialni za: 

 

•fotografowanie uroczystości szkolnych, i przekazywanie zdjęć osobom prowadzącym kronikę 

szkolną 

 

•zamieszczanie informacji o imprezach organizowanych przez SU na stronie gimnazjum 
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2. Pracą każdej sekcji kieruje koordynator powoływany przez Radę Przedstawicieli  Klasowych i 

Zarządu SU.  

 

 

3. Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych ma prawo do powołania Komitetu 

Organizacyjnego określonej imprezy, która współdziała z sekcjami lub działa niezależnie od nich.  

 

 

4. Na żądanie przynajmniej trzech członków Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych lub 

Zarządu SU ma obowiązek przedstawić sprawozdanie lub raport z realizacji i przebiegu imprezy  

 

 

 
 

 


