REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
PODSTAWOWEJ SZKOŁY GEDANENSIS
I GIMNAZJUM GEDANENSIS W GDAŃSKU
Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły
ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Władzami samorządu uczniowskiego są:
 na szczeblu klas: samorządy klasowe,
 na szczeblu szkoły: Rada Samorządu, zwana dalej Radą
ROZDZIAŁ II – Cele, prawa i obowiązki samorządu uczniowskiego
Cele Samorządu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
Partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji wychowawczych zadań
szkoły.
Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałanie uczniów i wzajemne
wspieranie się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
Stwarzanie warunków do aktywności społecznej
Wykonywanie prac społecznych na rzecz szkoły i środowiska
Organizowanie imprez okolicznościowych
Kształtowanie właściwego stosunku uczniów do nauki

Prawa Samorządu:
Przedstawiania Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich
sprawach dotyczących realizacji praw ucznia
2. Realizowania własnych pomysłów na rzecz szkoły
3. Współdziałania w organizowaniu imprez
1.

Obowiązki Samorządu:
Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów.
Współdziałania z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do
pracy i nauki
3. Informowanie uczniów o swojej działalności i zamierzeniach (np. gazetki, plakaty itp.)
4. Uczestniczenie w rozwiązywaniu konfliktów między uczniami i nauczycielami
1.
2.

ROZDZIAŁ III – Rada Samorządu Uczniowskiego
Rada Samorządu Uczniowskiego zwana dalej Radą, składa się z przewodniczących samorządów
klasowych wszystkich klas Podstawowej Szkoły Gedanensis i Gimnazjum Gedanensis oraz chętnych
kandydujących w danym roku szkolnym na stanowisko przewodniczącego Samorządu
Uczniowskiego.
Wybory do Rady odbywają się na początku każdego roku szkolnego.
W skład Rady wchodzą:
 przewodniczący,
 zastępca przewodniczącego
1




członkowie rady samorządu ( po jednej osobie z każdej klasy i chętni kandydujący
w danym roku szkolnym na stanowisko przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego).
opiekun Samorządu.

Kadencja Rady trwa jeden rok.
Prace Rady koordynuje Przewodniczący Rady wraz z nauczycielem – Opiekunem Samorządu.
Członka Rady można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego, statut szkoły lub
nie bierze udziału w pracach Rady.
Członek Rady może sam zrezygnować z działalności w radzie.
Rada rozpoczyna swoją działalność po ogłoszeniu wyników wyborów.
Obecność na zebraniach Rady Samorządu jest obowiązkowa. W przypadku trzech
nieusprawiedliwionych nieobecności Rada występuje z wnioskiem zmiany przedstawiciela.
Rada obraduje na zebraniach organizowanych w miarę potrzeb.
Do zadań Rady należy:
1. reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej
2. opracowanie kalendarza imprez
3. prowadzenie dokumentacji prac Samorządu
ROZDZIAŁ IV –Przewodniczący Samorządu
Przewodniczący Samorządu, zwany dalej Przewodniczącym jest reprezentantem społeczności
uczniowskiej wobec Rady Pedagogicznej i Dyrekcji Szkół Gedanensis.
Do zadań Przewodniczącego należą:
1. nadzorowanie i koordynacja pracy Samorządu
2. kontakty z Radą Samorządu
3. współpraca z Opiekunem Samorządu, Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkół Gedanensis.
Wybory Przewodniczącego odbywają się na początku każdego roku szkolnego.
Wybory są:
 powszechne, tzn. każdy uczeń, nauczyciel i pracownik Szkół Gedanensis ma prawo udziału
w głosowaniu,
 równe, tzn. każdy ma jeden głos,
 bezpośrednie, tzn. każdy głosuje osobiście,
 tajne, tzn. wybór jest anonimowy.
Wybory zarządza Opiekun samorządu w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
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W dniu wyborów:
1.
Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami
kandydatów.
2. Głosować można tylko na jednego kandydata.
3. Wyborca wrzuca kartkę wyborczą do urny w obecności komisji wyborczej.
Przewodniczącego Rady można odwołać, jeżeli narusza regulamin Samorządu Uczniowskiego,
statut szkoły lub nie bierze udziału w pracach Rady.
ROZDZIAŁ V – Opiekun samorządu uczniowskiego.
Opiekun Samorządu, zwany dalej Opiekunem, pełni funkcję doradcy Samorządu Uczniowskiego.
Opiekunami Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej są nauczyciele, którym zadanie takie
powierza Dyrektor Szkół Gedanensis na wniosek Samorządu.
Opiekun czuwa nad całokształtem prac Samorządu i pośredniczy między uczniami,
a nauczycielami.
Opiekun czuwa by uchwały Samorządu były zgodne z obowiązującymi przepisami, a działalność
zgodna ze Statutem Szkół Gedanensis.
Opiekun może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.

ROZDZIAŁ VII - Postanowienia końcowe.
Wszystkie decyzje rady samorządu uczniowskiego podejmuje się większością głosów w obecności
co najmniej połowy składu rady.
Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora i Rady Pedagogicznej z Samorządem
Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
Dyrektor szkoły ma prawo zawiesić lub uchylić uchwałę lub inne postanowienia
Rady Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne ze statutem lub możliwościami szkoły.
Samorząd prowadzi gazetkę ścienną, na której znajdują się informacje dotyczące jego bieżącej
działalności.
Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest zatwierdzany przez Radę Samorządu i wchodzi w życie
z dniem jego ogłoszenia.
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