REGULAMIN DZIAŁANIA
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W PUBLICZNYM
GIMNAZJUM NR 9 IM. RODZINY LUTOSŁAWSKICH W ŁOMŻY
Podstawa prawna:
 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września1991 r.
 Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami.
 Statut Publicznego Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży.

Regulamin zawiera:
I Postanowienia ogólne,
II Organy Samorządu Uczniowskiego,
III Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego,
IV Dokumentację Samorządu Uczniowskiego,
V Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
VI Rzecznik praw ucznia,
VII Postanowienia końcowe.

I Postanowienia ogólne:
§1
W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej "Samorządem".
§2
Samorząd Szkoły tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
§3
Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są reprezentantami
ogółu uczniów.
§4
Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Publicznego Gimnazjum nr 9
im. Rodziny Lutosławskich w Łomży.
§5
Samorząd ma prawo do przedstawiania Zarządowi SU, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi opinii
we wszystkich sprawach szkoły i wniosków dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów,
tj.:
 prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, stawianymi wymaganiami,
 prawo do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu,
 prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji





między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrekcją
Szkoły
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

II Organy Samorządu Uczniowskiego
§6
Organami Samorządu są:
A. zebranie wszystkich uczniów szkoły,
B. przewodniczący Samorządu,
C. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
§7
Kadencja organów Samorządu trwa jeden rok. Wybory odbywają się w październiku.
§8
Organy Samorządu zobowiązane są co najmniej raz w roku składać sprawozdanie ze swojej
działalności na ogólnym zebraniu uczniów.
A. Walne Zebranie Uczniów
§9
Prawo do udziału w Walnym Zebraniu mają wszyscy uczniowie.
§ 10
Walne Zebranie uczniów zwoływane jest na wniosek:
1. co najmniej 1/5 uczniów szkoły,
2. przewodniczącego Samorządu,
3. Zarządu Samorządu Uczniowskiego,
Walne Zebranie uczniów powinno być zwoływane najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku.
§ 11
Walne Zebranie uczniów podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków. Decyzje zapadają zwykłą
większością głosów.
§ 12
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Samorządu Uczniowskiego i wyrażanie
swojej opinii przewodniczącego SU o pracy Samorządu,
 odwołanie organów Samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie wykonują
powierzonych im zadań,
 wybór nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu.

B. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
§ 13
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
 reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
 kieruje pracą Samorządu,
 organizuje współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami
działającymi w szkole,
 przewodniczy Zebraniu Zarządu SU.

C. Zarząd Samorządu Uczniowskiego
§ 14
Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z 4 osób: przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i
skarbnika.
§ 15
 Zebrania Zarządu SU zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz na dwa miesiące.
 Uchwały Zarządu, opinie i wnioski zapadają przy obecności co najmniej połowy jej
członków.
§ 16
D. Zadania Zarządu Samorządu Uczniowskiego:






zwołuje Walne Zebranie uczniów,
opracowuje i przedstawia Walnemu Zebraniu projekt programu pracy Samorządu,
jest pośrednim wyrazicielem woli uczniów, a bezpośrednim Walnego Zebrania, wobec
Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicznej,
Zarządowi Samorządu Uczniowskiego podlegają przewodniczący klas,
Zarząd Samorządu Uczniowskiego ma prawo organizowania referendum w sprawach
ważnych dla szkoły.

III Tryb przeprowadzania wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego
§ 17
Tryb przeprowadzania wyborów do Samorządu Uczniowskiego określa Ordynacja Wyborcza.

IV Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego
§ 18
Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:
 regulamin samorządu,
 ordynacja wyborcza,
 roczne plany pracy,
 sprawozdania semestralne i roczne z planu pracy.

V Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego
§ 19
Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
 czuwa nad całokształtem prac Samorządu,
 pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobiega konfliktom między
uczniami a nauczycielami.

VI Rzecznik praw ucznia
§ 20
W szkole działa rzecznik praw ucznia.
§ 21
Rzecznik praw ucznia wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich
i w głosowaniu tajnym.
§ 22
Kadencja rzecznika trwa jeden rok, a termin wyborów określony jest w rocznym planie pracy
Samorządu Uczniowskiego.
§ 23

E. Rola i zadania rzecznika praw ucznia:





stoi na straży praw ucznia w szkole,
rozpowszechnia wiedzę nt. praw ucznia oraz informuje o źródłach prawa, umożliwiając
bezpośrednie zapoznanie się z nimi przez uczniów,
umożliwia stały kontakt ze sobą,
działa zgodnie z zasadą poufności, zapewniając uczniom/uczniowi poczucie bezpieczeństwa

VII Postanowienia końcowe
§ 24
Sprawy wymagające współdziałania Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
z Samorządem powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
§ 25
Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie
oceniani.
§ 26
Sposób uchwalania i zatwierdzania regulaminu:
Regulamin będzie zatwierdzony w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.
§ 27
Walne Zebranie uczniów w toku kadencji na wniosek uczniów może dokonać zmian lub uzupełnień
regulaminu.
§ 28
Regulamin działania Samorządu Uczniowskiego w Publicznym Gimnazjum nr 9 im. Rodziny
Lutosławskich w Łomży uchwalony został przez ogół uczniów i zatwierdzony przez Radę
Pedagogiczną w dniu 19.09.2007r.

