
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 W SIEDLCACH 

 

Podstawa prawna regulaminu: 

1. Artykuł 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. 

2. Statut Publicznego Gimnazjum nr 1 w Siedlcach. 

3. Konwencja Praw Dziecka. 

 

Rozdział 1 – Postanowienia wstępne 

Art. 1. 

1. Reprezentacja uczniów szkoły przyjmuje nazwę "Samorząd Uczniowski",                          

w skrócie "SU". 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Publicznego 

Gimnazjum nr 1 w Siedlcach. 

4. Warunki do działalności SU organizuje Dyrektor szkoły. 

 

Rozdział 2 – Organy Samorządu Uczniowskiego 

Art. 2. 

1.Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

            a) Rady Klasowe, 

            b) Zarząd Samorządu Uczniowskiego zwany dalej „Zarządem”. 

1. Rady Klasowe liczą po 3 osoby. 

2. Zarząd liczy 3 osoby. 

3. Kadencja Rad Klasowych trwa 1 rok. 

4. Kadencja Zarządu trwa 1 rok. 

 

Art. 3. 

1. Rady Klasowe wybierane są w sposób określony przez uczniów każdej klasy, pod 

kierunkiem wychowawcy klasy. 

2. Rada Klasowa może składać się z trzech osób. 

3. W jej skład wchodzą: 



a) przewodniczący, 

b) zastępca przewodniczącego, 

c) skarbnik.  

4. Zmiany w Radach Klasowych przeprowadzane są na zebraniu klasowym w 

zależności od potrzeb. 

5. Funkcjonuje Rzecznik Praw Ucznia. 

 

Art. 4. 

1. W skład Zarządu wchodzą: 

a) przewodniczący, 

b) zastępca przewodniczącego, 

c) sekretarz. 

2. Samorząd może powoływać sekcje, działające w celu wykonania konkretnego 

zadania. Są nimi: 

- sekcja informacyjna, 

- sekcja dekoracyjna, 

- sekcja charytatywna, 

- sekcja naukowa, 

- sekcja kulturalno – porządkowa. 

 

Art. 5. 

1. Uczniowie mogą wyłonić, spośród nauczycieli, kandydatów do pełnienia funkcji 

opiekunów samorządu. 

2. Rolą opiekunów jest koordynowanie pracy samorządu, doradzanie i pomaganie w 

realizacji zadań oraz inspirowanie uczniów do samodzielnej działalności. 

3. Opiekunowie samorządu po każdym półroczu sporządzają sprawozdanie z 

działalności SU. 

 

Rozdział 3 – Praca Samorządu Uczniowskiego 

Art. 6. 

1. Zebranie klasowych Samorządów Uczniowskich zwołują opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego. 

2. Zebranie Samorządu Uczniowskiego może być zwołane na wniosek Dyrektora 

Szkoły, Rady Pedagogicznej lub klasowych rad uczniów. 



3. Zebrania samorządu powinny odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w semestrze. 
 

Art. 7. 

1. Do zadań samorządów klasowych należą: 

a)  współpraca z wychowawcą, 

b)  organizacja imprez klasowych, 

c) przedstawianie wychowawcy wniosków dotyczących klasy, 

d) inicjowanie różnych akcji m.in. charytatywnych, 

e) uczestniczenie w zebraniach Samorządu Uczniowskiego. 

 

Art. 8. 

1. Zebranie Samorządu Uczniowskiego: 

a) ustala zasady tworzenia i kryteria wyboru SU, 

b) planuje pracę SU (uroczystości, imprezy, akcje, konkursy), 

c) zatwierdza roczny plan pracy SU, 

d) przedstawia Dyrektorowi  Szkoły wnioski dotyczące działalności SU, udziału 

uczniów w życiu szkoły. 

 

Rozdział 4 – Kompetencje Samorządu Uczniowskiego 

Art. 9. 

1. Uczniowie mają prawo do: 

a)  wyłaniania w demokratycznych wyborach swoich reprezentantów klasowych i 

szkolnych, 

b) organizowania działalności oraz gospodarowania funduszami SU, 

c) nowelizacji regulaminu samorządu, 

d) zmiany opiekunów SU, 

e) występowania do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z 

wnioskami, 

f)  przedstawiania i opiniowania spraw szkolnych, zwłaszcza dotyczących realizacji 

podstawowych praw ucznia, takich jak: 

- zapoznania się z programami nauczania, ich treścią, celem i stawianymi przez nie 

wymaganiami, 

- jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

- organizacji życia szkolnego, 



- działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnej z potrzebami i 

możliwościami organizacyjnymi i w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

2. Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i programów samorządu. 

 

Rozdział 5 – Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

Art. 10. 

1.  Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok. 

2.  W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą: przewodniczący i zastępca 

przewodniczącego. 

Przewodniczącym zostaje osoba z klasy III, która otrzyma najwięcej głosów,  jest 

wzorem do naśladowania pod każdym względem, osiąga dobre wyniki w nauce oraz 

cieszy się zaufaniem młodzieży i Grona Pedagogicznego. Swoją postawą godnie  

reprezentuje szkołę, na świadectwie z klasy drugiej otrzymała minimum bardzo dobrą 

ocenę zachowania. Wybory są tajne. Uczestniczą w nich uczniowie obecni w dniu 

głosowania w szkole. Spośród uczniów Zarząd wybiera komisję do przeprowadzenia 

głosowania i liczenia oddanych głosów. Po zakończeniu tych czynności członkowie 

komisji spisują protokół i ogłaszają wyniki. 

3.Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego przeprowadzane są we wrześniu. 

4.  W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca do Zarządu. 

5. Rzecznik Praw Ucznia jest wybierany w tajnym głosowaniu spośród uczniów 

tworzących SU na pierwszym zebraniu – wrzesień. 

 

Rozdział 6 – Kompetencje władz Zarządu 

Art. 11. 

1. Przewodniczący Zarządu organizuje prace zarządu, prowadzi posiedzenia i jest 

reprezentantem zarządu na zewnątrz. 

2. Wiceprzewodniczący przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego 

nieobecności. 

3. Sekretarz odpowiada za dokumentację Zarządu. 

 

Art. 12. 

1. Wszystkie głosowania odbywają się przy obecności przynajmniej 2/3 

uprawnionych do głosowania. 

2. Głosowanie jest: 



a) powszechne (każdy uczeń ma prawo głosu), 

b) równe (jednakowo liczy się głos każdego ucznia), 

c) bezpośrednie (każdy musi osobiście oddać swój głos), 

d) tajne (głosujący pozostaje anonimowy). 

 

 

 

Art.13. 

1. Wybory do SU są wyborami pośrednimi. 

2. Każda klasa III może zgłosić dowolną liczbę kandydatów. 

3. W skład komisji wyborczej wchodzą: 

a) przewodniczący komisji - Dyrektor Szkoły lub inna osoba przez niego powołana, 

b) zastępca przewodniczącego - opiekun SU, 

c) członkowie - trzech przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego (po jednym z 

każdego poziomu edukacyjnego), 

4. Głosowanie do SU odbywa się w czasie zebrania. 

 

 

Rozdział 7 – Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 

Art. 14. 

1. Samorząd Uczniowski posiada: 

a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego, 

b) Księgę Protokołów, 

c) Roczny plan pracy. 

 

Rozdział 8 – Postanowienia końcowe 

Regulamin został zatwierdzony przez Samorząd Uczniowski na zebraniu w dniu 15 

września 2014 roku. 

 


