
REGULAMIN  
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

GIMNAZJUM NR 7 
w GRUDZIĄDZU 

 
 

Rozdział I  
KOMPETENCJE SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Art. 1.  
 

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty  
z dnia 7 września 1991 roku (Tekst jednolity: DZ. U . z 2004 r, Nr 256,poz.2572  

z późniejszymi zmianami)) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.  
 

Art. 2.  
 

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 7 . 
 

Art. 3.  
 

Prezydium   i Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej 
powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną 

 i Radą Rodziców.  
 

Art. 4.  
 

Prezydium SU reprezentuje interesy wszystkich uczniów. 
 Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin. 

 
Art. 5.  

 
Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej  

oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach  
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

 
1. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią celami  
    i stawianymi wymaganiami;  
2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;  
3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiaj ącego zachowanie właściwych  
proporcji mi ędzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspokajania własnych  
    zainteresowań;  
4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, posiadania własnej tablicy ogłoszeń  
5. prawo organizowania działalności kulturalnej, o światowej, sportowej oraz  
    rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi             
Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;  
6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu i Rzecznika Praw     
Ucznia 



 
Rozdział II  

 
ORGANY SAMORĄDU UCZNIOWSKIEGO  

 
Art. 6.  

 
Organami Samorządu Uczniowskiego są:  

 
1. Samorząd Klasowy w składzie: Przewodniczący Klasy, Zastępca Przewodniczącego, 
Skarbnik 
2. Rada Samorządu Uczniowskiego, kt6rą tworzą wszyscy Przewodniczący Klas.  
3. Prezydium Samorządu Uczniowskiego w składzie:  
a. Przewodniczący SU, który kieruje pracą Prezydium i  Rady SU,  
b. Zastępca Przewodniczącego SU,  
c. Skarbnik,  
d. Sekretarz  
4.DIa realizacji swoich zadań Prezydium SU może powoływać inne funkcje oraz sekcje 
stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Prezydium określa jej nazwę, zakres 
działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za 
jej prace oraz skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.  
 

Art. 7.  
 

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:  
 

1.Samorządu Klasowego: 
 
a. reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Prezydium SU,  
b. organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.),  
c. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,  
d. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.  

2.Rady Samorządu Uczniowskiego: 
 
a. wspomaga pracę Prezydium SU 
b. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie SU,  
c. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,  

3. Prezydium Samorządu Uczniowskiego: 
 
a. kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,  
b. wykonuje uchwały Rady SU,  
c. czuwa nad terminową realizacja planu pracy,  
d. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,  
e. rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczni6w,  
f. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w 
ramach swoich kompetencji, 



g.. dokonuje wyboru opiekuna SU i Rzecznika Praw Ucznia spośród kandydatów 
wskazanych przez Dyrektora Szkoły 

h. opiniuje pracę ocenianych nauczycieli 

 

4. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

a. kieruje pracą Prezydium SU 

b. reprezentuje Prezydium przed organami szkoły 

c. reprezentuje szkołę w uroczystościach i imprezach szkolnych i pozaszkolnych 

d. odpowiada za realizację Planu Pracy SU 
 

 

Rozdział III  
 

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMOR ĄDU UCZNIOWSKIEGO  
 

Art. 8.  
Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów  
w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy na początku każdego roku szkolnego, na 

godzinie przeznaczonej do dyspozycji wychowawcy klasy.  
 

Art. 9.  
Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby funkcyjne.  

 
Art. 10.  

 
Przewodniczący poszczególnych klas tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.  

 
 

Art. 11.  
 

Kandydatów na Przewodniczącego SU oraz do Prezydium SU (do 3 osób z klasy) 
zgłaszają Samorządy Klasowe wspólnie z wychowawcą.  

  
Art. 12.  

 
Kandydaci na Przewodniczącego i do Prezydium SU muszą spełniać następujące 

warunki:  
 

a. uzyskać co najmniej dobre oceny z większości przedmiotów,  
b. posiadać co najmniej dobrą ocenę z zachowania  
c. reprezentować wysoki poziom kultury osobistej 

d .być aktywnym społecznie 



Art.13. 
Lista kandydatów na przewodniczącego SU i do Prezydium SU jest wywieszona na 

tablicy ogłoszeń 
 
 

Art. 14.  
Tryb wyboru Przewodniczącego i Prezydium SU: 

 
 
a. Wybory do Prezydium SU odbywają się na przełomie maja i czerwca danego roku 
szkolnego i biorą w nich biorą udział wszyscy uczniowie klas I-II w głosowaniu równym, 
tajnym , powszechnym i bezpośrednim. 

 
 b. W celu przeprowadzenia wyborów dotychczasowe Prezydium SU powołuje komisję 
wyborczą w liczbie do 3 uczniów.  

c. Komisja ta przygotowuje karty do głosowania, na których znajduj ą się nazwiska 
kandydatów na  do Nowego Prezydium SU. Lista kandydatów  jest wywieszona  na 
tablicy ogłoszeń.  

d. W trakcie kampanii wyborczej ,charakterystykę kandydatów przez radiowęzeł lub 
podczas spotkania całej społeczności uczniowskiej ,przedstawiają przedstawiciele 
samorządów klasowych lub sami kandydaci. 

e. Wyboru dokonuje się przez postawienie na  karcie głosowania , przy nazwisku 
kandydata, znaczka x 

 f. Po przeprowadzeniu wyborów, komisja wyborcza podlicza głosy , sporządza protokół 
i przekazuje go opiekunowi SU oraz wywiesza na do wiadomości na tablicy ogłoszeń. 

g. Kampania wyborcza kandydatów na Przewodniczącego SU i do Prezydium SU nie 
może zakłócać pracy Szkoły,  nad  przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU 

h. Członkami Prezydium SU zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę 
głosów. Liczbę uczniów tworzących Nowe Prezydium SU ustala opiekun SU w 
porozumieniu z dotychczasowym Prezydium SU . 

k. Na pierwszym posiedzeniu Nowego Prezydium SU ,jego członkowie,  biorąc pod 
uwagę opinie opiekunów SU w tajnym głosowaniu  dokonują wyboru Przewodniczącego 
SU.  Następuje również przydział pozostałych funkcji. Przewodniczący SU powinien być 
wybrany najpóźniej do 15 września nowego roku szkolnego 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rozdział IV  

TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO  
 

Art. 15.  
 

Kadencja Opiekuna SU trwa 3 lata. Może ona zostać przedłużona ,jeżeli Prezydium SU 
pozytywnie oceni jego pracę , chce by on pełnił dalej tę funkcj ę, a opiekun wyrazi na to 

zgodę. 
 
 

Art.16. 
 

 Rolą opiekuna jest doradzanie i pomaganie SU w realizacji jego zadań. 
 
  

Art.17 
 

Obowiązki Opiekuna SU: 
 

a. Udzielanie pomocy  w realizacji zadań , w szczególności wymagających udziału 
nauczycieli i Dyrekcji Szkoły 
b. Zapewnienie z upoważnienia Dyrektora Szkoły niezbędnych warunków 
organizacyjnych do samorządowej działalności młodzieży 
c. Czuwanie nad prawidłowym działaniem SU 
d. Dysponowanie w porozumieniu z Prezydium SU zebranymi funduszami 
e. Informowanie członów Prezydium SU o uchwałach rad pedagogicznych dotyczących 
spraw uczniowskich 
f. Inspirowanie nauczycieli do współpracy z SU i udzielania mu pomocy w jego 
działalności 
g. Opracowanie Rocznego Planu Pracy (do 15 września danego roku szkolnego) 
h. Uczestnictwo w ocenianiu pracy SU dokonywanej przez Dyrekcję Szkoły  lub radę 
pedagogiczną  

 
 

Rozdział V  
 
 

TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII PRZEZ SU  
 

Art. 18.  
 

Na wniosek Dyrektora Szkoły  SU ma prawo do wydawania opinii o pracy nauczyciela.  
 

Art. 19.  
 

W przypadku braku wyczerpujących informacji wśród członków Prezydium SU na 
temat opiniowanych spraw- Przewodniczący SU powinien uzyskać dodatkowe 
informacje od Rady SU lub za pomocą ankiet przeprowadzanych w klasach.  

 



  
Art. 20.  

 
Przy wydawaniu opinii  Prezydium SU kieruje się następującymi kryteriami: 

 
a. Czy nauczyciel potrafi zaciekawić przedmiotem , którego uczy? 
b. Czy jasno tłumaczy zagadnienia na lekcjach? 
c. Czy potrafi utrzymać dyscyplinę, ład i porządek w klasie? 
d. Czy informuje o zasadach oceniania? 
e. Czy sprawiedliwie ocenia uczniów? 
f. Czy docenia wysiłki ucznia z trudnościami w nauce? 
g. Czy odpowiada na pytania ucznia związane z lekcją? 
h. Czy jest życzliwy w stosunku do uczniów? 
i. Czy zdarza mu się odnosić do ucznia w sposób poniżający lub lekceważący? 
j. Czy jest dodatkowo zaangażowany w pracę na rzecz ucznia? 
 

 
Art. 21 

 
Przewodniczący SU przedstawia organowi, który wystąpił o opinię jej odpis, 

podpisany przez Przewodniczącego Szkoły i opiekuna SU.  
 
 

Rozdział VI  
TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ  

 
Art. 22.  

 
Uchwały podejmuje Prezydium SU zwykłą większością głosów przy aprobacie 51 % 
uczniów obecnych na zebraniu. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są  

w formie tajnej.  
 
 
 

Art. 23.  
 

 Zebrania i uchwały Prezydium SU są protokołowane . 
 Za prawidłowe jej prowadzenie odpowiada Sekretarz , a za realizację uchwał -  

Przewodniczący SU.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rozdział VII  
 

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU  
 

Art. 24.  
 

Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego 
Szkoły przez minimum 3 członków Rady SU.  

 
Art. 25.  

 
Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym w trybie 

podejmowania uchwał.  
 
 
 
 
 

Rozdział VIII 
 

ORGANIZACJA ZEBRA Ń 
 

Art.26 
 

Zebrania, narady i spotkania odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, mogą 
się również odbywać podczas godziny przeznaczonej do  dyspozycji SU. 

 
 

Art. 27 
 

Zebrania odbywają się na wniosek Przewodniczącego SU, opiekuna SU  
lub Dyrektora Szkoły 

 
Art.28. 

 
Zebraniom przewodniczy Przewodniczący SU lub opiekun SU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rozdział IX 

 
FUNDUSZE SU  

 
 

Art.29 
 

W rozdziale I Art. 5. Uwzględnione jest prawo samorządu do organizowania 
działalności kulturalnej, o światowej i rozrywkowej. Organizowane są dyskoteki szkolne 
i inne przedsięwzięcia ,a dochód z nich przeznaczony jest na potrzeby  szkoły i uczniów. 

Dochody i rozchody z tej działalności prowadzone są  przez skarbnika , pod kontrolą 
opiekuna SU. 

Fundusze SU przechowywane są w zamkniętej  kasetce w sekretariacie szkoły.  
Klucz do kasetki  znajduje się u opiekuna SU. 

 
 

Art.30 
Zebrane przez SU fundusze są przeliczane przez osoby odpowiedzialne pod kontrolą 

opiekuna SU. 
Decyzje finansowe podejmowane są przy współudziale opiekuna SU  

 
Art.31 

 
Samorządy klasowe mogą posiadać własne fundusze , które służą do finansowania 
klasowej działalności ,dysponentami funduszów są Rady Samorządów Klasowych  

w porozumieniu z wychowawcą. 
 

Postanowienia końcowe:  
Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach  

oraz dostępny wszystkim uczniom szkoły.  
 
 

 


