REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W WIEPRZU
Artykuł 1: Przepisy ogólne.
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Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 2 w Wieprzu, zwany dalej Samorządem
Uczniowskim lub samorządem, działa i pracuje w oparciu o artykuł 55 Ustawy z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty Dz. Ust. Nr 67 poz. 329 z późn. zm. 1996 r., (tekst
ujednolicony – zawiera zmiany wprowadzone ustawa z dnia 2 lipca 2004 r., która weszła
w życie z dniem 21.08.2004 r. - Dz. U. z 2004 r. nr 173, poz. 1808) oraz statut
Gimnazjum Publicznego nr 2 w Wieprzu.
Ilekroć w Regulaminie mówi się o szkole, należy przez to rozumieć Gimnazjum Publiczne
nr 2 w Wieprzu.
Ilekroć w Regulaminie mówi się o organach szkoły, należy przez nie rozumieć Dyrektora
Szkoły, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
Samorząd Uczniowski Gimnazjum jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów
Gimnazjum.
Samorząd Uczniowski Gimnazjum współpracuje z Dyrekcją Gimnazjum, Radą
Pedagogiczną, Radą Rodziców i samorządami klas.
Członkowie Samorządu Gimnazjum w swoich klasach reprezentują Samorząd
i współpracują z wychowawcami i samorządami klasowymi.
Działalność Samorządu Gimnazjum musi być zgodna ze Statutem Gimnazjum.
Regulamin Samorządu Gimnazjum nie jest sprzeczny ze Statutem Gimnazjum.
Tryb wybierania członków Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum i opiekuna
Samorządu, czas kadencji Samorządu oraz skład Samorządu określa szczegółowo
Ordynacja Wyborcza do Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum.
Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:
Samorząd uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi wnioski,
w szczególności te, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań,
3) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
4) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej,
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu
z Dyrektorem,
5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,
6) prawo wydawania opinii o nauczycielu przy ocenie jego pracy przez Dyrektora.

11.

Samorząd Gimnazjum powinien być informowany przez inne organy Gimnazjum
o podjętych przez nie ważnych decyzjach, które dotyczą wszystkich uczniów Gimnazjum
12. Samorząd Gimnazjum może ręczyć za ucznia w celu uzyskania przez niego zawieszenia
kary przez Dyrektora Gimnazjum na czas próby. Poprzez Samorząd uczeń może również
odwołać się od kary do Dyrektora Gimnazjum.
13.
Samorząd Gimnazjum posiada własną skrzynkę kontaktową: sug.wieprz@gmail.com
oraz gablotę lub gazetkę. Wszyscy członkowie Samorządu winni dbać o jej stan i wygląd.
Artykuł 2: Przewodniczący Samorządu Gimnazjum.
1.
Do obowiązków przewodniczącego Samorządu Gimnazjum należą:
a) reprezentowanie społeczności uczniowskiej Gimnazjum na wszystkich
uroczystościach i imprezach szkolnych;
b) przewodniczenie sesjom Samorządu Gimnazjum;
c) nadzorowanie realizacji decyzji podjętych przez Samorząd Gimnazjum na sesjach;
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d) utrzymywanie stałego kontaktu z Dyrektorem Gimnazjum i innymi członkami Rady
Pedagogicznej;
e) informowanie Dyrektora Gimnazjum i grona pedagogicznego o ważnych dla całej
społeczności Gimnazjum postanowieniach lub wnioskach Samorządu Gimnazjum;
f) przygotowanie na koniec pierwszego semestru i koniec roku szkolnego sprawozdań
z działalności Samorządu, które zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej
i które zostaną wpisane do protokołu jej obrad;
g) przygotowanie i przedstawienie końcowego sprawozdania z działalności Samorządu
Gimnazjum, któremu przewodniczył oraz złożenie go wraz z wszystkimi
dokumentami Samorządu na ręce przewodniczącego nowego Samorządu.
2.

Przewodniczący Samorządu Gimnazjum ma prawo:
a) zlecać do wykonania innym członkom Samorządu różne zadania w ramach prac
Samorządu;
b) mianować przewodniczącego Szkolnej Komisji Wyborczej;
c) delegować na czas wyborów dwóch obserwatorów spośród członków urzędujących
samorządów klasowych. O tym akcie musi powiadomić Dyrektora Gimnazjum
i Szkolną Komisję Wyborczą;
d) w porozumieniu z opiekunem złożyć na sesji wniosek o zawieszenie w prawach
członka Samorządu.
Artykuł 3: Zastępca przewodniczącego Samorządu Gimnazjum.
1.
Zastępca przewodniczącego Samorządu Gimnazjum w razie nieobecności lub
niemożności sprawowania funkcji przez przewodniczącego Samorządu przejmuje
wszystkie jego obowiązki i posiada wszystkie jego prawa.
2.
Zastępca przewodniczącego Samorządu Gimnazjum przejmuje w razie konieczności
obowiązki innych członków Samorządu, tj. sekretarza, skarbnika lub członka Samorządu,
któremu została powierzona realizacja decyzji Samorządu.
Artykuł 4: Sekretarz Samorządu Gimnazjum.
Sekretarz/e Samorządu Gimnazjum prowadzi/dzą na zebraniach Samorządu protokoły,
przygotowuje/ą, gromadzi/ą i przechowuje/ą dokumenty Samorządu oraz opiekuje/ą się
archiwaliami Samorządu.
Artykuł 5: Skarbnik Samorządu Gimnazjum.
1.
Skarbnicy Samorządu Gimnazjum są odpowiedzialni za finanse Samorządu.
2.
Skarbnicy Samorządu Gimnazjum przechowują dokumentację oszczędnościową
z pieniędzmi Samorządu i są za nie odpowiedzialni przed przewodniczącym Samorządu
i opiekunem Samorządu.
3.
Skarbnicy Samorządu Gimnazjum dokonują zleconych im przez Samorząd zakupów za
pieniądze Samorządu i są za nie odpowiedzialni przed przewodniczącym Samorządu
i opiekunem Samorządu.
Artykuł 6: Inni członkowie Samorządu Gimnazjum.
Inni członkowie Samorządu Gimnazjum mają obowiązek brać aktywny udział w pracach
Samorządu i realizować powierzone im zadania w zgodzie z decyzjami Samorządu.
Artykuł 7: Opiekun Samorządu Gimnazjum.
1.
Do obowiązków opiekuna Samorządu Gimnazjum należą:
a) zapoznanie wszystkich członków Samorządu z ich obowiązkami i prawami
zawartymi w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum;
b) nadzorowanie prac Samorządu;
c) służenie Samorządowi radą i pomocą we wszystkich przedsięwzięciach;
d) obecność na wszystkich sesjach Samorządu Gimnazjum.
2.
Opiekun Samorządu Gimnazjum ma prawo:
a) zwołać Samorząd na sesję i w razie konieczności jej przewodniczyć;
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b) wpisać w razie konieczności pochwały lub uwagi do dzienników wychowawczych
w imieniu Samorządu w sprawach nad którymi ten sprawuje opiekę lub nadzór;
c) złożyć na sesji wniosek o zawieszenie w prawach członka Samorządu;
d) wpisać do dziennika wychowawczego na koniec semestru każdemu z członków
Samorządu pochwałę z wyszczególnieniem zasług. Wpis powinien być kolorem
czerwonym.
3.
W razie potrzeby opiekun Samorządu Gimnazjum jest łącznikiem i mediatorem
pomiędzy Samorządem a wszystkimi innymi organami Gimnazjum i ich członkami.
Artykuł 8: Sesje Samorządu Gimnazjum.
1.
Samorząd Gimnazjum zbiera się na sesje przynajmniej jeden raz w miesiącu.
2.
Sesję Samorządu Gimnazjum zwołuje przewodniczący Samorządu, jego zastępca lub
opiekun Samorządu.
3.
Obecność członków Samorządu Gimnazjum na sesji jest obowiązkowa. Nieobecność
musi być usprawiedliwiona bardzo ważnym powodem przed opiekunem Samorządu.
4.
Sesji Samorządu Gimnazjum przewodniczy przewodniczący Samorządu lub osoba przez
niego wyznaczona. W razie konieczności sesji może przewodniczyć opiekun
Samorządu.
5.
W sesji Samorządu Gimnazjum mogą uczestniczyć przewodniczący klas i zaproszeni
goście. Zaprasza ich opiekun Samorządu lub przewodniczący Samorządu
w porozumieniu z opiekunem Samorządu. Przewodniczący klas i goście uczestniczą
w obradach jako doradcy lub obserwatorzy.
6.
Obrady sesji Samorządu Gimnazjum odbywają się za zamkniętymi drzwiami.
7.
Uchwalone w czasie obrad wnioski zostają przez przewodniczącego Samorządu lub
w imieniu Samorządu przez opiekuna Samorządu niezwłocznie przedstawione
Dyrektorowi Gimnazjum lub Radzie Pedagogicznej do rozpatrzenia. Jeśli wnioski
zostaną rozpatrzone pozytywnie przez te organy będą one podane do publicznej
wiadomości w formie kurendy, przez radiowęzeł, lub na gazetce Samorządu.
8.
Sekretarz/e Samorządu Gimnazjum prowadzi/ą protokół obrad.
9.
Protokół jest ważny i ma moc obowiązującą, jeśli został podpisany przez wszystkich
obecnych na sesji członków Samorządu i opiekuna Samorządu. Nieobecni członkowie
Samorządu mają obowiązek zapoznania się z protokołem sesji, którą opuścili.
10.
Na sesjach Samorządu Gimnazjum członkowie Samorządu głosują w imieniu swoich
klas.
11.
Na sesjach Samorząd Gimnazjum podejmuje decyzje:
a) większością 2/3 głosów w sprawach dotyczących: wyboru opiekuna Samorządu,
finansów Samorządu, konkursów organizowanych przez Samorząd, poprawek do
Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum i Ordynacji Wyborczej do
Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum, poręczenia za ucznia w celu uzyskania
przez niego zawieszenia kary przez Dyrektora Gimnazjum na czas próby oraz
zawieszenia w prawach członka Samorządu.
b) zwykłą większością głosów we wszystkich innych sprawach.
Artykuł 9: Imprezy i uroczystości organizowane przez Samorząd Gimnazjum.
1.
Samorząd Gimnazjum jest stałym organizatorem lub współorganizatorem następujących
imprez i uroczystości szkolnych:
a) Dzień Nauczyciela;
b) Mikołajki;
c) Świąteczny wystrój klas;
d) Dzień Sportu;
e) Dzień Dziecka:
f) Zakończenie roku szkolnego.
2.
Samorząd w roku szkolnym organizuje co najmniej dwie dyskoteki, z których dochód
należy do Samorządu. Dochód ten zostanie przeznaczony na realizację przedsięwzięć
i zadań Samorządu.
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3.

Samorząd Gimnazjum ma pierwszeństwo przed wszystkimi klasami w wyborze terminów
organizowanych przez niego dyskotek.
4.
W przygotowywaniu organizowanych przez Samorząd Gimnazjum imprez i uroczystości
do pomocy są zobowiązane wszystkie organy społeczności Gimnazjum.
Artykuł 10: Konkursy organizowane przez Samorząd Gimnazjum.
1.
Samorząd Gimnazjum organizuje co roku następujące konkursy:
a) Konkurs na wystrój klas z okazji Świąt Bożego Narodzenia (grudzień);
b) Konkurs „Nasza klasa naszą dumą” (cały rok).
2.
Zasady rozstrzygania konkursów organizowanych przez Samorząd Gimnazjum są
ustalane przez Samorząd na sesji.
3.
Komisje konkursowe powołuje Samorząd Gimnazjum na sesji. W skład komisji mogą
wchodzić zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.
Artykuł 11: Zawieszenie w prawach członka Samorządu Gimnazjum.
1.
Członek Samorządu Gimnazjum zostaje zawieszony w prawach, jeśli notorycznie
i całkowicie lekceważy powierzone mu obowiązki lub gdy otrzymał upomnienie lub
naganę Dyrektora Gimnazjum.
2.
Decyzję o zawieszeniu członka Samorządu w prawach w przypadku notorycznego
i całkowitego lekceważenia powierzonych mu obowiązków podejmuje Samorząd
większością 2/3 głosów na wniosek przewodniczącego Samorządu w porozumieniu
z opiekunem Samorządu lub opiekuna Samorządu. W przypadku otrzymania upomnienia
lub nagany Dyrektora Gimnazjum przez członka Samorządu zostaje on zawieszony
w prawach od razu.
3.
Miejsce zawieszonego członka Samorządu Gimnazjum zajmie drugi spośród kandydatów
na członka Samorządu wystawionych przez klasę, którą reprezentuje zawieszony członek.
Nowy członek Samorządu zwolniony zostaje od wszystkich innych funkcji w samorządzie
i sekcjach klasowych, jeśli takie pełnił.
4.
Miejsce zawieszonego członka Samorządu Gimnazjum zajmie na wniosek
przewodniczącego Samorządu lub opiekuna Samorządu osoba wyznaczona przez
wychowawcę klasy, jeśli tylko osoba ta wyrazi na to zgodę. Nowy członek Samorządu
zwolniony zostaje od wszystkich innych funkcji w samorządzie i sekcjach klasowych,
jeśli takie pełnił.
5.
W przypadku, gdy zarówno przewodniczący Samorządu, jak i jego zastępca, nie mogą
pełnić swych funkcji lub zostali zawieszeni w prawach, Samorząd zbierze się
niezwłocznie na sesję i spośród swego grona wybierze nowego zastępcę
przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
6.
Gdyby nie mogły zaistnieć okoliczności punktu 5 odbędą się nowe wybory. W tym czasie
organem zastępczym za Samorząd Uczniowski staje się Rada Przewodniczących Klas,
zbierająca się na sesje pod przewodnictwem opiekuna Samorządu, a w razie rezygnacji
z funkcji opiekuna samorządu, pedagoga szkolnego. Decyzje tego Samorządu mają
charakter tymczasowy i musi je zatwierdzić nowowybrany Samorząd Uczniowski na
pierwszej sesji. Dokumenty Samorządu opiekun starego Samorządu przekazuje nowemu
Samorządowi na pierwszej jego sesji.
Artykuł 12: Postanowienia przejściowe.
1.
Regulamin Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum wraz z Ordynacją Wyborczą do
Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum należy traktować jako nierozerwalną całość.
2.
Regulamin Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum wraz z Ordynacją Wyborczą do
Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2012 r.
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