Regulamin
Samorządu Uczniowskiego
GIMNAZJUM NR 8
im. Królowej Jadwigi
W
KATOWICACH

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 8 im.
Królowej Jadwigi w Katowicach.
2. Władzami Samorządu Uczniowskiego są:
a. na szczeblu klas- samorządy klasowe
b. na szczeblu szkoły- Samorząd Szkolny (Rada Uczniowska)
c. organ kontrolujący- Zgromadzenie Samorządów Klasowych

ROZDZIAŁ II
Samorząd klasowy

§2
1.
a.
b.
c.
2.

Samorząd klasowy składa się z:
przewodniczącego;
zastępcy przewodniczącego;
skarbnika.
Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych
klas, w porozumieniu z wychowawcą klasy.

§3

1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim:
ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym;
reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli;
reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych;
reprezentowanie klasy wobec Samorządu Szkolnego i na Zgromadzeniu
Samorządów Klasowych;
udział w pracach organizowanych przez Samorząd Szkolny;
informowanie klasy o postanowieniach Samorządu Szkolnego i Zgromadzenia
Samorządów klasowych;
występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych;
realizowanie innych funkcji nałożonych przez klasę, Samorząd Szkolny lub
wychowawcę.

ROZDZIAŁ III
Samorząd Szkolny (Rada Uczniowska)

§4
1. Samorząd Szkolny składa się z uczniów wybranych w wyborach tajnych,
bezpośrednich i równych.
2. W skład Samorządu Szkolnego wchodzą:
a. przewodniczący;
b. zastępca przewodniczącego;
c. sekretarz.
3. Kadencja Samorządu trwa jeden rok.
4. Opiekę nad Samorządem z ramienia Rady Pedagogicznej sprawuje nauczycielopiekun samorządu.
5. Przewodniczący Samorządu Szkolnego koordynuje prace i reprezentuje
Samorząd Uczniowski wobec władz szkoły i na zewnątrz.
§5
1. Samorząd Szkolny jest reprezentantem ogółu uczniów Gimnazjum nr 8. W
imieniu Samorządu Uczniowskiego może przedstawiać Radzie Pedagogicznej,
Komitetowi Rodzicielskiemu oraz Dyrekcji szkoły wnioski i opinie we
wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw ucznia, takich jak:
a. prawo do zapoznania się z treścią, celem i wymaganiami planu nauczania,
b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu,
c. prawo do organizacji życia szkolnego przy zachowaniu właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych
zainteresowań,
d. prawo do redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej oraz prowadzenia
radiowęzła,
e. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z możliwościami organizacyjnymi i własnymi
potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
f. prawo do zgłaszania kandydatów spośród nauczycieli do pełnienia roli
opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
§6
1. Do zadań Samorządu Szkolnego (Rady Uczniowskiej) należy ponadto:
a. opracowanie planu pracy Samorządu Szkolnego na dany rok szkolny;
b. występowanie do władz szkoły z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia
szkolnego i sposobu ich wykonywania;
c. wykonywanie zadań zleconych przez Dyrekcję Szkoły i Radę Pedagogiczną;
( w tym, na wniosek dyrektora, wyrażenie opinii o pracy nauczyciela);
d. współpraca z gazetką i radiowęzłem szkolnym.

§7
1. Dyrekcja może zawiesić lub uchylić każdą uchwałę lub postanowienie
Samorządu, jeśli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi
szkoły.
§8
1. Samorząd Szkolny obraduje na zebraniach zwoływanych przez
przewodniczącego lub opiekuna samorządu.
2. Opiekun lub przewodniczący mogą powoływać sekcje Samorządu, w których
pracach biorą udział inni członkowie Samorządu Uczniowskiego. Członkami
sekcji oraz radiowęzła szkolnego są uczniowie, którzy przedstawią najlepsze
programy działania opiekunom Samorządu i radiowęzła.
3. Poszczególne sekcje i radiowęzeł wykonują zadania zaplanowane oraz zlecone
przez Samorząd Szkolny.
ROZDZIAŁ IV
Wybory Samorządu Szkolnego (Rady Uczniowskiej)

§9
Wybory są tajne, bezpośrednie i równe.
Prawo do głosowania w wyborach mają wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 8.
Kandydat do Samorządu Szkolnego musi spełniać następujące kryteria:
posiadać ocenę wzorową, bardzo dobrą lub dobrą z zachowania w poprzednim
roku szkolnym;
b. nie może posiadać niższej średniej niż 3,75 z obowiązujących zajęć
edukacyjnych w poprzednim roku szkolnym;
c. powinien interesować się sprawami szkoły, godnie ją reprezentować, być
obowiązkowym, sumiennym, otwartym i koleżeńskim;
d. cieszyć się dobrą opinią wśród nauczycieli i uczniów.
1.
2.
3.
a.

§ 10
1. Wybory do Samorządu zarządza opiekun w porozumieniu z samorządami
klasowymi. Zarządzenie o wyborach rozwiesza się w formie plakatu oraz
ogłasza w każdej klasie.
2. Wybory powinny odbyć się do końca września lub na początku października,
po wyłonieniu samorządów klasowych i po trwającej co najmniej tydzień
kampanii wyborczej.
3. Opiekun Samorządu powołuje komisję wyborczą, która przeprowadza wybory,
liczy głosy i ogłasza wyniki.
4. Komisja działa pod nadzorem opiekuna Samorządu.

§ 11
1. Każdej z klas przysługuje prawo zgłoszenia dwóch kandydatur.
2. Kandydatów zgłaszają opiekunowi samorządy klasowe.
3. Najpóźniej na tydzień przed wyznaczonym terminem wyborów samorządy
klasowe, lub kandydaci osobiście, dostarczają opiekunowi Samorządu
programy wyborcze kandydatów w formie pisemnej, wraz krótką
charakterystyką ucznia – kandydata. Programy muszą być zaakceptowane
przez wychowawcę klasy w formie podpisu pod programem.
4. Programy i charakterystyki kandydatów zostają rozwieszone na tablicy
ogłoszeń. W zależności od możliwości kandydaci mogą również
prezentować swoje programy na lekcjach wychowawczych w poszczególnych
klasach, mogą organizować spotkania wyborcze i korzystać z radiowęzła.
§ 12
1. Zasady głosowania ustalane są i ogłaszane przez opiekuna Samorządu, przy
czym głosować można zawsze tylko na jednego kandydata.
2. W skład Samorządu Szkolnego wejdą kandydaci, którzy otrzymają kolejno
największą liczbę głosów. Obejmą oni kolejno funkcje: przewodniczącego,
zastępcy i sekretarza.
3. Pierwsze zebranie Samorządu Szkolnego odbywa się po wyborach i
inauguruje pracę Samorządu w danym roku szkolnym.
4. Wszelkie kwestie sporne, uwagi dotyczące wyborów i ewentualne zmiany w
regulaminie głosowania mogą być omawiane na Zgromadzeniu
Samorządów Klasowych.

ROZDZIAŁ V
Zgromadzenie Samorządów Klasowych

§ 13
1. Zgromadzenie Samorządów Klasowych jest organem kontrolującym pracę
Samorządu Szkolnego.
2. W skład Zgromadzenia wchodzą samorządy klasowe wszystkich klas.
3. Na czele Zgromadzenia stoi przewodniczący Samorządu Szkolnego.
4. Zgromadzenie Samorządów Klasowych zwołuje w razie potrzeby opiekun
lub przewodniczący Samorządu.
5. W obradach Zgromadzenia mogą uczestniczyć w roli obserwatorów, bez
prawa głosu, członkowie Rady Pedagogicznej.

§ 14
Do zadań Zgromadzenia Samorządów Klasowych należy:
ocena działalności Samorządu Szkolnego;
zatwierdzenie kandydata na opiekuna Samorządu.
zatwierdzenie regulaminu Samorządu Szkolnego lub zmian w nim
wprowadzonych;
d. wyrażanie opinii i wnoszenie propozycji dotyczących organizacji pracy w
szkole;
1.
a.
b.
c.

ROZDZIAŁ VI
Odwołanie członka Samorządu Szkolnego

§ 15
1. Członka Samorządu Uczniowskiego można odwołać w przypadku
naruszania przez niego regulaminu Samorządu i innych przepisów
wewnątrzszkolnych lub w przypadku zaniedbywania przez niego
obowiązków wynikających z pełnionej funkcji.
2. Sprawę rozpatruje Zgromadzenie Samorządów Klasowych poprzez
głosowanie.
3. Członek samorządu może, z ważnych przyczyn, sam zrezygnować z
działalności w Radzie Uczniowskiej.
4. Na jego miejsce powołuje się osobę zgłoszoną przez opiekuna lub
Zgromadzenie Samorządów Klasowych i zaakceptowana przez
Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ VII
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
§ 16

1. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Szkolnego powołuje na
wniosek Rady Pedagogicznej Dyrekcja szkoły.
2. Opiekun koordynuje prace Samorządu, pełni funkcje doradcze oraz
pośredniczy w kontaktach Samorządu z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną.
3. Kadencja opiekuna Samorządu trwa trzy lata.
4. Opiekun może być odwołany przed upływem kadencji decyzją Rady
Pedagogicznej, na wniosek własny lub Dyrekcji.

ROZDZIAŁ VIII
Przepisy końcowe

§ 17
1. Wszystkie decyzje Rady Uczniowskiej i Zgromadzenia Samorządów
Klasowych podejmuje się większością głosów.
2. Decyzje podjęte przez Samorząd muszą być zatwierdzone przez Dyrekcję.
3. Samorząd Szkolny dokumentuje swoja pracę w formie sprawozdań lub
protokołów.

