REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II
W DRZEWICY
I. WSTĘP
1.
Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy, zwany dalej
Samorządem działa w oparciu o prawa (art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września
1991r. – Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.) oraz zasady niniejszego regulaminu, który
nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
2.
Samorząd zrzesza wszystkich uczniów szkoły.
3.
Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

II. WŁADZE SAMORZĄDU
1.
Rada Samorządu Uczniowskiego, zwana dalej Radą, którą tworzą przedstawiciele
Samorządów Klasowych.
2.
Zarząd.
Ad.1. Rada składa się z przedstawicieli wszystkich klas, po trzy osoby z każdej klasy.
Kompetencje Rady:
1. Powołanie Zarządu w drodze wyborów tajnych i bezpośrednich i jego odwoływanie;
2. Powołanie Komisji do realizacji zadań;
3. Wybór opiekunów SU.
Ad.2. Zarząd składa się z 7 członków: przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących,
sekretarza, skarbnika oraz dwóch członków (przedstawiciela klas pierwszych
oraz przedstawiciela klas drugich). Zarząd powołany jest w drodze wyborów tajnych
i bezpośrednich, w których uczestniczy Rada Samorządu Uczniowskiego.
Kompetencje Zarządu:
1. Uchwalenie Regulaminu SU oraz dokonanie niezbędnych zmian i poprawek;
2. Podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania SU;
3. Kierowanie bieżącą pracą Su;
4. Reprezentowanie SU
5. Przedstawienie Radzie półrocznych sprawozdań;
6. Prowadzenie dokumentacji SU;
7. Prowadzenie gospodarki finansowej;
8. Powołanie sekcji:
- dekoracyjna i kulturalna,
- techniczna,
- porządku i dyscypliny,
- prac społecznych.

III.

KADENCJA WŁADZY, WYBORY

1.
Kadencja wszystkich władz oraz opiekunów SU trwa jeden rok szkolny.
2.
Członkami władz SU mogą być wyłącznie uczniowie szkoły. W chwili odejścia ucznia
ze szkoły przestaje on być członkiem SU.
3.
Wybory do władz SU oraz wybory opiekunów SU odbywają się tajnie, nie określa
się liczby kandydatów.
4.
Wybory do Rady SU odbywają się we wrześniu w każdej klasie osobno.
5.
Wybory do SU odbywają się w drugim lub trzecim tygodniu września.
6.
Wybory opiekunów SU odbywają się w drugim lub trzecim tygodniu września
na posiedzeniu Rady. Wybory organizuje oraz nadzoruje Komisja Skrutacyjna wyłoniona
przez Dyrektora szkoły spośród członków Rady. Kandydatów na opiekunów SU zgłaszają
członkowie Rady. Dyrektor ma prawo zgłosić swoich kandydatów i oddać głos na dwóch
opiekunów. Opiekunami SU zostają dwie osoby, które otrzymały pierwszy i drugi wynik
w głosowaniu.
7.
Wybory przewodniczącego SU odbywają się na posiedzeniu Rady. Wybory organizuje
oraz nadzoruje Komisja Skrutacyjna wyłoniona przez opiekunów SU spośród członków Rady.
Kandydatów na przewodniczącego SU zgłaszają członkowie Rady. Opiekunowie mają prawo
zgłosić swojego kandydata, także spoza członków Rady. Kandydaci, na posiedzeniu Rady,
wyrażają swoją zgodę. Przewodniczącym SU zostaje uczeń, który uzyskał największą liczbę
głosów. Uczeń, który uzyskał drugi wynik zostaje I-wiceprzewodniczącym SU oraz uczeń,
który uzyskał trzeci wynik zostaje II-wiceprzewodniczącym SU.
8.
Członkowie Rady z klas pierwszych wybierają przedstawiciela klas pierwszych;
członkowie Pady z klas drugich wybierają przedstawiciela klas drugich. Wybory organizuje
i nadzoruje Komisja Skrutacyjna powołana przez opiekunów SU.
9.
opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
a) pełnią funkcje doradczą;
b) koordynują pracą SU; dbają by wszystkie działania SU były zgodne ze statutem
szkoły;
c) mają prawo uczestnictwa we wszystkich formach pracy Samorządu;
d) pośredniczą między uczniami a nauczycielami.
10.
Komisje lub sekcje maja charakter stały. Komisje powoływane są spośród członków
Rady, członkami sekcji może zostać każdy uczeń szkoły niesprawiający problemów
wychowawczych.
11.
Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące; Zarząd
na pierwszym posiedzeniu uchwala podział obowiązków członków Zarządu; Zarząd prowadzi
protokoły z posiedzeń, dokumentację finansową oraz dokumentację przedstawiającą prace
SU.
12.
Dokumentację finansową podpisuje skarbnik i opiekun SU.
13.
Pozostałe dokumenty podpisuje przewodniczący i sekretarz Zarządu lub dwaj inni
członkowie upoważnieni przez Zarząd.
14.
Członkowie Zarządu mają obowiązek aktywnego udziału w pracach Samorządu.
15.
Władze SU są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach
związanych z nauką w szkole oraz udziałem w SU.
16.
Władze SU zobowiązane są do obrony praw i godności uczniów, a także – na życzenie
uczniów – do reprezentowania ich wobec Dyrekcji.
17.
Samorząd Uczniowski jest organem opiniodawczym w sprawach dotyczących praw
i obowiązków uczniów gimnazjum.

IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
Samorząd Uczniowski nie może naruszać kompetencji Dyrektora szkoły.
2.
Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności
powyżej połowy członków Rady.
3.
Regulamin SU jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.
4.
Każda klasa otrzymuje kopię Regulaminu SU. Regulamin powinien
być przeanalizowany i przedyskutowany.
5.
Poprawki do Regulaminu mogą zgłaszać członkowie Zarządu.
6.
Zmiany w Regulaminie SU są uchwalane większością 2/3 głosów w obecności
powyżej połowy członków Rady.
7.
Uczniowie powinni zostać zapoznani z treścią poprawek, umieszczając je w gablocie
Samorządu Uczniowskiego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2008r.

