Regulamin
Samorządu
Uczniowskiego
Gimnazjum nr 56
w Poznaniu

I.

Wstęp

1. Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 56 w Poznaniu działa w
oparciu o art.55 o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r i Statut
Szkoły oraz Regulamin Gimnazjum nr 56
2. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły.
Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej.

II.

Władze Samorządu Uczniowskiego

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
 Zarząd SU (Przewodniczący SU i zastępcy)
 Rada Uczniowska (Przewodniczący Klas
Gimnazjalnych, dwóch Sekretarzy, Skarbnik,
Kierownicy Departamentów SU- grup inicjatywnych)
2. Przewodniczący i dwóch zastępców Samorządu Szkolnego
wybierani są przez całą społeczność uczniowską Gimnazjum
nr 56 w wyborach; bezpośrednich, powszechnych, tajnych,
równych i przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
3. Zarząd kompletuje Radę Uczniowską z przewodniczących klas
gimnazjalnych, a także dwóch sekretarzy, skarbnika,
kierowników Departamentów z pośród pozostałych kandydatów
na Przewodniczącego, którzy nie uzyskali wymaganej liczby
głosów (poprzez głosowanie bezpośrednie, jawne i równe w
ścisłym gronie Zarządu).
4. Kompetencje Zarządu:
 kierowanie
bieżącą
pracą
Samorządu
Uczniowskiego,
 reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego na
zewnątrz,
 reprezentowanie Gimnazjum nr 56 wewnątrz i na
zewnątrz,
 organizacją wyborów Zarządu SU,
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 zwoływanie zebrań zwyczajnych SU oraz
nadzwyczajnych,
 opracowanie i wybór własnej struktury,
 przygotowywanie projektu Regulaminu Samorządu
Uczniowskiego i ew. zmian w Regulaminie
 zgłaszanie uwag i opinii do Dyrektora Gimnazjum
we wszystkich sprawach szkoły, nauczycieli i
uczniów,
 proponuje funkcję opiekuna Rady Uczniowskiej
spośród nauczycieli,
 pracami Rady kieruje przewodniczący, wspierany
przez swoich zastępców
5.

Kompetencje Rady Uczniowskiej:
 wyrażanie opinii o pracach Zarządu,
 zgłaszanie propozycji organizacji czasu wolnego,
 propozycje powołania nowych organizacji i kół
zainteresowań,
 zgłaszanie uwag o funkcjonowaniu i przestrzeganiu
obowiązującego prawa przepisów szkolnego przez
uczniów i nauczycieli,
 zatwierdzanie planu pracy Zarządu
 zarządzanie finansami SU oraz poszukiwanie
sponsorów,
 powoływaniem nowych Departamentów,
 tworzenie planu pracy Departamentów (Grup
Inicjatywnych)

6.

Departamenty, czyli grupy inicjatywne.
 Powoływane są przez Zarząd i odpowiedzialne są za
określone działania Samorządu.
 Kierownicy departamentów wybierani są przez Zarząd.
 Członkami Departamentów mogą zostać uczniowie,
którzy chcą w nich pracować i zgłoszą swą chęć
współpracy do przewodniczącego. Ilość członków jest
ograniczona.
 Departamenty mogą być powoływane doraźnie lub na
stałe. Do stałych departamentów należą: charytatywny,
ds. wizerunku szkoły, ds. rozrywki, organizacyjnoporządkowy
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7.

Rada Uczniowska i Zarząd ma prawo zwracać się do
Dyrekcji
Gimnazjum i nauczycieli w każdej istotnej sprawie, która
dotyczy jej funkcjonowania oraz funkcjonowania Gimnazjum.

8.

Sposób podejmowania decyzji przez Radę Uczniowską
i Zarząd oraz poszczególne Departamenty to głosowanie na
zebraniach w sposób bezpośredni i jawnie.

9.

Zebrania Rady Uczniowskiej odbywają się w miarę potrzeby
jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

10. Członkostwa w Radzie SU mogą być pozbawieni uczniowie,
którzy:
 Nie przestrzegają regulaminu szkolnego
i lekceważą podstawowe obowiązki ucznia.
 Uchylają się od wypełniania obowiązków
wynikających z działalności Samorządu.
 Nie uczestniczą w spotkaniach, posiedzeniach
Rady.
11. Odwołania członka Rady SU dokonują pozostali członkowie
RSU bezwzględną większością głosów.

III.

Finanse

1. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do
finansowania ich działalności, dysponentem funduszu jest
Zarząd w porozumieniu z Opiekunem.
2. Fundusze samorządów mogą być tworzone:
• z kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów
odpłatnie pracę
• z dochodów uzyskanych z organizowanych przez
samorząd imprez
• z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych
• ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, zakład
opiekuńczy, inne instytucje i organizacje oraz osoby
prywatne.
• ze składki przekazanej od każdego ucznia szkoły w
wysokości 1zł na rok
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3. Dokumentację finansową prowadzi skarbnik wspierany
przez Opiekuna Samorządu.

IV.

Kadencja władz, wybory

1. Kadencja władz Samorządu trwa 2 lata – z możliwością
odwołania ich wcześniej w dwóch przypadkach:
a) jeżeli władze SU są niewydolne wykonywać swoje obowiązki,
w związku ze świadomym zaniedbywaniem lub z powodu
choroby;
b) jeżeli władze SU nie działają zgodnie z Regulaminem SU,
Regulaminem Gimnazjum nr 56, przeciw Statutowi Szkoły,
wbrew Kodeksowi Ucznia lub przekraczają przepisy prawne
uznane w państwie polskim.
2. Wybory na nowy Zarząd przeprowadzane są pod koniec
marca, podczas drugiego roku kadencji władz szkolnych, a
dalej wybierana jest Rada Uczniowska wg. Regulaminu SU;
Rozdział II, punkt 3, z zastrzeżeniem, że każdego roku odbywa
się nabór uzupełniający do Rady przeprowadzany przez
Zarząd, który kompletuje przewodniczących klas pierwszych.
3. Wybory na Przewodniczącego SU i jego zastępców odbywają
się tajnie przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
4. Wybory są równe, tajne, powszechne i bezpośrednie.
W wyborach biorą udział uczniowie klas I II i III
5. Kandydatem na członka Zarządu SU może być
uczeń szkoły, który:
 uczęszcza systematycznie do szkoły,
 ma dobre wyniki w nauce oraz zachowanie zgodne z
prawem szkolnym.
6. Kandydatów mogą zgłaszać:
 poszczególne klasy,
 organizacje uczniowskie i koła zainteresowań działające w
szkole,
 grupy koleżeńskie,
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 samodzielny kandydat.
7. Prawo umieszczenia na liście wyborczej mają kandydaci
którzy:
 zostaną poleceni przez swoją klasę i wychowawcę,
 lub zgłoszą się samodzielnie,
 muszą posiadać opracowany program wyborczy,
 zgłoszą się najpóźniej na 7 dni przed ustaloną datą
wyborów.
8. Zgłoszenie kandydata musi zawierać imię, nazwisko, wiek ,
klasę.
9. Akcja wyborcza kandydatów i ich zwolenników może być
prowadzona od momentu zgłoszenia kandydata do dnia
poprzedzającego datę wyborów.
10.

W ramach kampanii wyborczej kandydaci prezentują się
m.in. w audycjach, na plakatach, gazetkach itp.

11. Za wybory odpowiedzialna jest Szkolna Komisja Wyborcza,
która składa się z 5 członków zaproponowanych
i zaakceptowanych przez Radę Uczniowską i Zarząd SU
(w składzie: przewodniczący komisji, dwóch koordynatorów,
dwóch sekretarzy)
12. Do zadań Komisji Wyborczej należy przygotowanie
przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników, a w
szczególności:
 rejestrowanie kandydatów,
 ustalenie ordynacji wyborczej,
 ustalenie regulaminu wyborów,
 ustalenie daty i godziny wyborów,
 przygotowanie kart do głosowania,
 przeprowadzenie głosowania,
 ogłoszenie wyników głosowania.
13.
Szkolna Komisja Wyborcza w porozumieniu z opiekunami
ustala tryb pracy Komisji i podaje go do publicznej wiadomości.
14.

Spis wyborców przygotowują przewodniczący klas.

15.

Na podstawie listy kandydatów Szkolna Komisja Wyborcza
Przygotowuje karty do głosowania.
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16.

Karty do głosowania opatruje się pieczęcią szkoły.

17.

Przed przystąpieniem do głosowania okazuje się komisji
dokument tożsamości.

18.

Wyborca głosuje osobiście – sam wrzuca kartę do
głosowania do urny.

19.

Po zakończeniu głosowania Komisja zabezpiecza
niewykorzystane karty do głosowania, otwiera urnę, po czym
ustala wyniki głosowania według przyjętych ustaleń.

20. Komisja za nieważne uznaje głosy:
- oddane na kartach innych niż ustalono,
- oddane niezgodnie z instrukcją,
- pokreślone, lub gdy został użyty korektor.
21. Za wybranych na członków Zarządu uważa się tych
kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów.
22.

Oficjalne wyniki wyborów podaje się do wiadomości
społeczności szkolnej przez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń, poprzez radiowęzeł i publikację w gazetce lub
przedstawienie na apelu.

24. Ordynacja wyborcza musi być podana do wiadomości
najpóźniej 7 dni przed datą wyborów i musi zawierać:
 Regulamin wyborów,
 Nazwiska członków komisji wyborczej
 Datę i godzinę wyborów
 Wzór karty wyborczej,
 Nazwiska kandydatów
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V. Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
1. Rada Uczniowska ma prawo zaproponować funkcję
opiekuna członkowi Rady Pedagogicznej, który cieszy się
szczególnym zaufaniem członków Rady.
2. Przewodniczący
Rady
Uczniowskiej
ma
prawo
zaproponować funkcję opiekunów nauczycielom, którzy
zdobyli ich zaufanie oraz potrafią wspólnie z jej członkami
realizować zadania przyjęte przez regulamin.
3. Opiekun ma prawo uczestniczyć we wszystkich przejawach
pracy SU
4. Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma prawo do wglądu i
kontroli prac Rady Uczniowskiej oraz ma możliwość jej
weryfikacji.
5. Opiekun
jest
doradcą
służącym
swoją
pomocą
i doświadczeniem w pracy SU.
6. Reprezentuje SU przed Radą Pedagogiczną Gimnazjum
przez okres 2 lat.

VI. Poczet Sztandarowy
1. Poczet sztandarowy reprezentuje szkołę na uroczystościach
szkolnych i poza szkołą.
2. Poczet sztandarowy tworzą uczniowie klas III: sztandarowy i
dwie przyboczne.
3. Poczet sztandarowy wybierany jest przez komisję
składającą się z wychowawców klas oraz Opiekuna
Samorządu. Kandydatami mogą być uczniowie o bardzo
dobrym zachowaniu, dobrych wynikach w nauce i
starannym stroju odświętnym.
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4. Spośród uczniów klas II wybierany jest zastępczy poczet
sztandarowy wg zasad przedstawionych w punkcie 3.
Zastępują oni osoby z pocztu w przypadku ich nieobecności.
5. Na zakończeniu roku szkolnego następuje przekazanie
sztandaru klasom drugim przez klasy trzecie.

VII. Uwagi końcowe
1. Nowe opracowanie lub naniesienie poprawek do
Regulaminu SU może nastąpić poprzez uchwałę Rady
Uczniowskiej.
2. Dokumentację pracy Samorządu stanowią:

Regulamin dyżurów szkolnych (spis i ocena).



Plan pracy SU
Sprawozdanie z pracy Samorządu






Protokoły z zebrań Rady Uczniowskiej.
Regulamin wyborów do władz uczniowskich.
Fotografie z imprez gimnazjalnych.
I inne.

Podpisy:
Przewodniczący SU
Zastępcy Przewodniczącego SU
Opiekunowie SU
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