REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
GIMNAZJUM NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OLSZTYNIE
Regulamin zawiera:
I. Postanowienia ogólne.
II. Cele Samorządu Uczniowskiego.
III. Zadania Samorządu Uczniowskiego.
IV. Organy Samorządu Uczniowskiego.
V. Nauczyciel- opiekun Samorządu Uczniowskiego.
VI. Tryb przeprowadzania wyborów i odwoływania z funkcji.
VII. Sposób finansowania działalności Samorządu Uczniowskiego.
VIII. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.
IX. Postanowienia końcowe.
I. Postanowienia ogólne.
1. Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 9 w Olsztynie, zwany dalej SU, działa w oparciu
o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r.
2. SU jest organizacją powołaną przez uczniów dla uczniów i złożoną z uczniów.
3. SU reprezentuje całą społeczność uczniowską i każdego ucznia indywidualnie.
4. SU jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy
ugrupowań politycznych.
II. Cele Samorządu Uczniowskiego.
1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów koleżeńskich
oraz klasowych.
2. Partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów dydaktycznych,
wychowawczych oraz opiekuńczych.
3. Rozwijanie demokratycznych form współdziałania, współżycia, przyjmowanie
współodpowiedzialności za jednostki i grupę.
4. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do aktywności
społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
5. Nabywanie postaw obywatelskich i rozwijanie cech oraz umiejętności przywódczych.
6. Planowanie i osiąganie założonych celów.
III. Zadania Samorządu Uczniowskiego.
1. Stwarzanie bodźców oraz aktywizowanie społeczności uczniowskiej do pełnego
i systematycznego przestrzegania zasad przyjętych w szkole.
2. Przedstawianie Dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców opinii,
potrzeb, problemów i inicjatyw uczniów, spełnianie wobec powyższych rzecznictwa
interesów ogółu uczniów, obrony ich praw i godności.
3. Współdziałanie z władzami szkoły mające na celu zapewnienie uczniom należytych
warunków do nauki.
4. Organizowanie społeczności uczniowskiej w spełnianiu obowiązków szkolnych.
5. Współdziałanie w rozwijaniu w ramach zajęć dydaktycznych oraz w czasie wolnym
od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych (przeglądy artystyczne,

1

wieczory poezji, koncerty, wspólne wyjazdy do kina lub teatru), turystyczno krajoznawczych.
6. Inicjowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rozrywki (zawody
sportowe, wycieczki, święta uczniowskie, zabawy szkolne).
7. Inspirowanie do prac społecznych i działalności charytatywnej.
8. Zachęcanie do działalności społecznej, kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
9. Troska o sprzęt i mienie społeczne, organizowanie uczniów do wykonania niezbędnych
prac na rzecz szkoły, klasy i środowiska
10. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom borykającym się z trudnościami w szkole,
grupie rówieśniczej, środowisku rodzinnym.
11. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami
i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłoszenie go do opiekuna
samorządu, dyrektora szkoły lub komisji rewizyjnej.
12. Troska o godne reprezentowanie Gimnazjum i wzbogacanie jego tradycji.
13. Informowanie uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz
udziałem w samorządzie.
14. W realizacji zadań Samorząd współpracuje z innymi organami działającymi na terenie
szkoły.
15. Samorząd współpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami, innymi pracownikami
szkoły oraz władzami szkoły, uzgadniając z nimi plan pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.
16. Zapobieganie powstawaniu jakichkolwiek konfliktów. W przypadku pojawienia się
problemów i sporów zgłaszanie ich do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, rzecznika
praw ucznia lub Opiekunów SU.
17. Opracowanie kryteriów konkursów organizowanych przez SU.
IV. Organy Samorządu Uczniowskiego.
1. W skład SU mogą wchodzić przedstawiciele klas Gimnazjum Nr 9 z Oddziałami
Integracyjnymi w Olsztynie.
2. SU składa się z Prezydium, Sekcji, samorządów klasowych, opiekunów SU.
3. W skład Prezydium SU wchodzą:
- Przewodniczący SU,
- Zastępca Przewodniczącego SU,
- Skarbnik.
A. Prezydium Samorządu Uczniowskiego
a. Kieruje pracą SU.
b. Czuwa nad terminową realizacją planu pracy.
c. Koordynuje przygotowanie uroczystości i imprez szkolnych.
d. Rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów.
B. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
a. Kieruje pracą Prezydium SU.
b. Powoływany jest w wyborach w tajnym glosowaniu większością głosów na rok szkolny.
c. Reprezentuje Samorząd przed organami szkoły.
d. Reprezentuje szkołę na uroczystościach i imprezach pozaszkolnych.
e. Współpracuje z Dyrekcją, nauczycielami, Radą Rodziców.
C. Zastępca Przewodniczącego
a. Powoływany jest w wyborach w tajnym glosowaniu większością głosów na rok szkolny.
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b. Może zostać odwołany na wniosek Przewodniczącego za zgodą SU i opiekuna.
c. Pomaga Przewodniczącemu we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji.
d. W czasie nieobecności Przewodniczącego SU przejmuje jego obowiązki.
e. Jest zobowiązany do uczestnictwa w zebraniach Prezydium SU.
D. Skarbnik Samorządu Uczniowskiego
a. Skarbnik Samorządu jest powoływany przez opiekuna, przewodniczącego i zastępcę
na jednoroczna kadencję.
b. Ściśle współpracuje z Sekcjami.
c. Zadaniem Skarbnika jest dbanie o zasobność kasy Samorządu, poprzez poszukiwanie
sponsorów, a także kontrolowanie wydatków Samorządu.
d. Skarbnik ma wgląd do teczki rozliczeń finansowych, która zawiera:
- rachunki dokonywanych zakupów,
- dowody wpłat potwierdzone przez Przewodniczącego lub Opiekuna Samorządu.
E. Sekcje
a. W ramach SU tworzy się Sekcje, które skupiają uczniów zgodnie z ich zainteresowaniami.
Sekcje powołuje Prezydium Samorządu.
b. Powołuje się następujące Sekcje:
- Sekcja organizacyjna
- Sekcja muzyczna
- Sekcja artystyczna
- Sekcja porządkowa
c. Członkiem Sekcji zostają uczniowie, którzy otrzymali pozostałą część głosów w wyborach,
a także osoby wskazane przez Opiekunów SU lub Prezydium SU.
d. Członkowie Sekcji lub jej przedstawiciele zobowiązani są do uczęszczania na zebrania SU.
e. Sekcja jest organem pomocniczym SU, powołanym do organizowania działalności
Samorządu w określonej dziedzinie.
f. Realizując konkretne zadania, wszystkie Sekcje ściśle ze sobą współpracują.
g. Kadencja SU trwa 1 rok szkolny.
i. Prezydium SU określa cele i zakres działania Sekcji i przekazuje je Sekcjom.
j. Każda Sekcja ma obowiązek przedstawienia swojego planu pracy opartego na rocznym
planie pracy SU.
k. Sekcja może zostać rozwiązana, jeśli nie wykonuje zadań jej powierzonych.
V. Nauczyciel - opiekun Samorządu Uczniowskiego.
1. Zasady wybierania opiekunów SU:
A. Opiekunowie SU są wybierani we wrześniu na okres 1 roku przez wszystkich uczniów w
tajnym glosowaniu, większością głosów.
B. Wybory opiekunów SU organizują i przeprowadzają obecni Opiekunowie, Prezydium SU
lub wskazani przez nich członkowie SU.
C. Kandydatami na opiekunów SU są wszyscy nauczyciele Gimnazjum, którzy nie są
wychowawcami klas i nie wykonują innych funkcji, utrudniających opiekę nad SU.
D. Opiekunami SU zostaje dwoje nauczycieli, którzy zdobyli najwięcej głosów.
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2. Zadania opiekunów SU.
A. Reprezentują SU wobec Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
B. Czuwają nad całokształtem prac SU.
C. Prowadzą dokumentację rozliczeń finansowych.
D. Mają prawo do opiniowania wszelkich działań SU.
E. Opiekunowie Samorządu oraz Dyrektor są jedynymi osobami uprawnionymi do zwalniania
uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością w Samorządzie w wyjątkowych
sytuacjach.
f. W wyjątkowych sytuacjach Opiekunowie mogą podejmować decyzje personalne, z
usunięciem z Prezydium SU włącznie
VI. Tryb przeprowadzania wyborów i odwoływania z funkcji.
1. W wyborach do SU ma prawo głosować każdy uczeń Gimnazjum Nr 9 z Oddziałami
Integracyjnymi.
2. Wybory mają wyłonić grupę uczniów, zwaną dalej Prezydium, która będzie prowadziła SU
przez okres jednej kadencji.
3. Służbą kierującą i nadzorującą prawidłowość i przebieg wyborów oraz kampanii wyborczej
jest Szkolna Komisja Wyborcza (SKW), składająca się z Opiekunów SU oraz wskazanych
przez nich uczniów nie kandydujących w wyborach.
4. Zadania Szkolnej Komisji Wyborczej:
- rozpisanie nowych wyborów nie później niż do 25 września. Termin wyborów ustala się
i podaje do wiadomości z 3 tygodniowym wyprzedzeniem.
- rejestrowanie kandydatur - kandydaci zgłaszają swoją kandydaturę najpóźniej do 12
września,
- opublikowanie listy kandydatów do Samorządu i podanie jej do publicznej wiadomości
w gablotach ogłoszeniowych i na szkolnej stronie internetowej w dniu rozpoczęcia kampanii
wyborczej,
- opublikowanie listy kandydatów na Opiekunów SU,
- przygotowanie kart wyborczych,
- sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem regulaminowego przeprowadzenia
wyborów;
- ustalanie i ogłaszanie wyników wyborów,
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- rozpatrywanie ewentualnych skarg.
5. Kandydaci do Prezydium SU składają swoje programy wyborcze do Opiekuna SU.
6. Kandydatury mogą zgłaszać uczniowie klas drugich i trzecich, którzy są w stanie sprostać
obowiązkom związanym z prowadzeniem SU, z minimum dobrą roczną oceną z zachowania i
średnią ocen 3,5 w poprzedzającym roku szkolnym.
7. Dyrekcja i Rada Pedagogiczna zastrzega sobie prawo do niedopuszczania ucznia
do wyborów w wypadku, gdy uzna, iż ten nie powinien pełnić funkcji w SU.
9
musi zostać umotywowana.
10. Opiekunowie SU czuwają nad właściwym przebiegiem kampanii wyborczej i są
obowiązani do reagowania na wszelkie niewłaściwe poczynania kandydatów.
11. Głosowanie jest tajne, bezpośrednie, równe, powszechne.
12. Uczniowie głosują poprzez zapisanie imienia i nazwiska kandydata, na którego chcą
oddać głos, na karcie do głosowania. W tym samym czasie i na tej samej zasadzie odbywa się
głosowanie na Opiekunów SU.
13. Po zamknięciu głosowania członkowie SKW liczą wszystkie głosy oddane na
kandydatów.
14. Kandydat, który uzyska największą ilość głosów zostaje przewodniczącym SU. Kandydat,
który uzyska drugą ilość głosów zostaje zastępcą przewodniczącego SU. Kandydat, który
zajmie trzecie miejsce w wyborach pozostaje skarbnikiem, pozostali kandydaci zostają
członkami SU, tworząc Sekcje. Skład Sekcji precyzuje rozdział IV, punkt E podpunkt c.
15.Zarząd SU lub jej poszczególni członkowie mogą zostać odwołani ze swych funkcji
w sytuacji:
A. Gdy zaniedbują pełnienie swoich funkcji,
B. Rażąco łamią regulamin SU lub inne regulaminy szkolne.
16. Z propozycją rozwiązania Prezydium SU lub odwołania poszczególnych członków może
wystąpić Rada Pedagogiczna, Opiekun SU lub Dyrekcja.
17. W przypadku rozwiązania Prezydium SU rozpisuje się nowe wybory, które muszą odbyć
się w ciągu 2 tygodni od momentu rozwiązania Prezydium. Osoby usunięte nie mogą
kandydować w danym roku szkolnym.
18. W przypadku odwołania ucznia z danej funkcji, jego następcę powołują w czasie zebrania
członkowie Prezydium oraz Sekcji. Decyzja zostaje ogłoszona w gablocie szkolnej oraz na
stronie internetowej Szkoły.
VII. Sposób finansowania działalności Samorządu Uczniowskiego.
1.

SU może gromadzić własne fundusze i wykorzystywać je na swoją działalność.
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2.
Fundusze SU mogą pochodzić z organizacji imprez takich jak dyskoteki, zbiórki
surowców wtórnych, sprzedaży gazetki szkolnej, a także środków przekazywanych przez
Radę Rodziców i innych darczyńców.
VIII. Dokumentacja SU.
Dokumentację działalności Samorządu stanowią:
1. Roczny plan pracy opracowany przez Prezydium i zaopiniowany przez Opiekunów
Samorządu.
2. Roczne sprawozdanie z działalności SU.
3. Regulamin SU, który jest opublikowany na stronie internetowej Gimnazjum.
4. Rozliczenia finansowe, które są przechowywane wraz z funduszami SU przez
Opiekunów SU i przekazywane następcom.
IX. Postanowienia końcowe.
1. Wszystkie sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem są rozstrzygane przez
Dyrektora szkoły i opiekuna samorządu.
2. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonane, po ich zatwierdzeniu przez
Prezydium, na wniosek Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Prezydium Samorządu oraz
Opiekunów Samorządu w formie aneksów lub jednolitego znowelizowanego tekstu.
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