
REGULAMIN  

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

Gimnazjum nr 1 w Orzeszu 

 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin 

wyborów uchwalony przez przedstawicieli samorządów klasowych w głosowaniu 

równym, tajnym i powszechnym . 

3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami wszystkich uczniów. 

4. Organy Samorządu Uczniowskiego mogą przedstawiać Radzie Pedagogicznej, 

dyrektorowi szkoły oraz Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach 

szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich takich 

jak: 
 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i 

stawianymi wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z 

WSO, 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania 

własnych zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w 

porozumieniu z dyrektorem , 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

5.Obowiązkiem członków Samorządu Uczniowskiego jest; 

 

1) godne reprezentowanie szkoły we wszystkich uczniowskich uroczystościach, 

2) pomoc nauczycielom dyżurującym (osobny grafik dyżurów), 

3) pomoc w organizowaniu życia w klasie i na terenie szkoły, 

4) bycie sojusznikiem nauczyciela w realizacji planów dydaktycznych i wychowawczych 

. 

 

Regulamin opracowano przez Radę Uczniowską 

 i przedstawicieli Samorządów Klasowych  

 



 

 

REGULAMIN WYBORÓW 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

 

1. Samorządy Uczniowskie do 10 września każdego roku szklonego wybierają 

Samorządy Klasowe w składzie; 

1) przewodniczący, 

2) skarbnik, 

3) sekretarz. 
 

2. Samorządy Klasowe do 15 czerwca każdego roku szkolnego na zebraniu wybierają ze 

swojego składu organ przedstawicielski Samorządu Uczniowskiego pod nazwą Rada 

Uczniowska .W jej skład wchodzą: 

1) przewodniczący, 

2) v - c przewodniczący , 

3) skarbnik, 

4) sekretarz , 

5) przewodniczący sekcji kulturalnej, 

6) przewodniczący sekcji porządkowej, 

7) poczet flagowy. 

3. Kadencja Szkolnej Rady Uczniowskiej trwa 1 rok szkolny, dopuszcza się kadencję 2-

letnią. 

4. Wybory do SRU i SU są tajne . 

5. Każdy członek Samorządu Klasowego ma prawo do jednego głosu . 

6. Wybory nadzoruje Komisja Uczniowska w składzie 3-osobowym, która odpowiedzialna 

jest za ich prawidłowy przebieg. 

7. Kandydatury maja prawo podawać wszyscy obecni na zebraniu wyborczym członkowie 

Samorządu Uczniowskiego . 

 

 

Regulamin opracowano przez Radę Uczniów 

 i przedstawicieli Samorządów Klasowych klas I  


