Załącznik nr 5 do statutu

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
w Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rzeszowie
Na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.:
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego.
§2
Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:
a) „Szkole” — rozumie się przez to Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rzeszowie,
b) „Samorządzie” — rozumie się przez to Samorząd Uczniowski,
c) „Przewodniczącym” bez bliższego określenia — rozumie się przez to przewodniczącego
Samorządu Uczniowskiego,
d) „Dyrektorze” — rozumie się przez to dyrektora szkoły,
e) „statucie” — rozumie się przez to statut szkoły.
Rozdział II.
Organizacja i kompetencje Samorządu Uczniowskiego
§3
1. W Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rzeszowie działa Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie szkoły.
3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
§4
Samorząd wybierany jest przez uczniów w demokratycznych wyborach.
§5
Celem działania Samorządu jest:
a) włączanie uczniów w życie szkoły i proces współdecydowania o sprawach społeczności
szkolnej,
b) uczenie się demokratycznych form współżycia,
c) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
d) uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań i tolerancji.
§6
1. Samorząd broni praw ucznia oraz czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków.
2. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie
we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw
uczniów, takich jak:
a) opiniowania i zgłaszania uwag do szkolnego programu wychowawczego,
b) wspólnego z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców wnioskowania o nadanie Szkole imienia,
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c) prawa do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymaganiami,
d) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
e) inicjatyw na rzecz umożliwienia uczniom rozwijania zainteresowań, organizowania
działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
f) wydawania gazetki szkolnej, informatorów i biuletynów,
g) wyboru Opiekuna Samorządu.
3. W związku z dokonywaną oceną pracy nauczyciela, na wniosek Dyrektora Samorząd może
wydać opinię dotyczącą pracy danego nauczyciela i przedstawić ją wnioskodawcy.
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Rozdział III.
Wybory do Samorządu Uczniowskiego
§7
Czynne i bierne prawo wyborcze do organów samorządu uczniowskiego przysługuje wszystkim
uczniom szkoły, z wyjątkiem uczniów w stosunku, do których zastosowano, zgodnie ze
statutem, karę regulaminową zawieszenia w prawach ucznia.
Inne organy, nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek umożliwić uczniom
swobodne uczestniczenie w wyborach i pracach Samorządu.
Wybory do Samorządu organizuje się w sposób nie zakłócający pracy Szkoły.
§8
Wybory organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza, zwana dalej „Komisją”, w skład
której wchodzą trzy osoby, wybrane spośród uczniów dwóch ostatnich klas Szkoły.
Wyboru członków Komisji dokonuje się, na co najmniej jeden miesiąc przed datą wyborów, na
zebraniu wszystkich uczniów szkoły. Kandydatów do Komisji mogą zgłaszać wszyscy uczniowie
Szkoły. Głosowanie jest równe i jawne.
Kadencja Komisji trwa jeden rok.
Członków Komisji obowiązuje bezstronność i zachowanie w tajemnicy wszystkich wiadomości,
które powzięli w związku z pracą w Komisji. Komisja odpowiada przed wszystkimi uczniami
Szkoły za właściwe pełnienie swoich obowiązków.
§9
Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, który kieruje jej
pracami i przydziela obowiązki poszczególnym członkom Komisji.
Do zadań Komisji należy:
a) ogłoszenie terminu rozpoczęcia kampanii wyborczej do Samorządu i ustalenie
szczegółowych zasad jej prowadzenia,
b) przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Samorządu,
c) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów i reagowanie na wszelkie przypadki
złamania procedury wyborczej,
d) obliczenie głosów i przedstawienie wyników wyborów.
§ 10
Wybory do Samorządu są przeprowadzane w głosowaniu tajnym.
Komisja Wyborcza odpowiada za przygotowanie i wydrukowanie listy imiennej uczniów
uprawnionych do głosowania oraz kart do głosowania na Przewodniczącego Samorządu. Listy
uczniów i karty do głosowania na zebraniach klasowych przygotowują sami uczniowie danej
klasy, przy współpracy wychowawców klas.
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Bierne prawo wyborcze przysługuje uczniom, którzy zostali zawieszeni w prawach.
Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom.
Pobranie karty do głosowania kwituje się podpisem na liście imiennej.
Każdy uczeń ma tylko jeden głos. Wyboru dokonuje się poprzez zakreślenie tylko jednego
nazwiska kandydata. Karta, na której zakreślono dwa lub więcej nazwisk lub nie zakreślono
żadnego, oznacza oddanie głosu nieważnego, którego nie uwzględnia się przy obliczaniu
wyników.
§ 11
1. Porządek czynności wyborczych jest następujący:
a) Komisja Wyborcza ogłasza kalendarz wyborczy niezwłocznie po ukonstytuowaniu się;
b) w pierwszym tygodniu października odbywają się zebrania klasowe, na których dokonuje się
wyboru przedstawicieli klas na Ogólne Zebranie Przedstawicieli Klas, które jest organem
stanowiącym Samorządu;
c) każda klasa wybiera spośród siebie jednego przedstawiciela, który reprezentuje ją
w Samorządzie i odpowiada przed uczniami danej klasy za wyniki pracy Samorządu;
d) przedstawicielem klasy jest wybrana ta osoba, która uzyskała względnie najwyższą liczbę
głosów spośród wszystkich kandydatów, o czym klasa informuje Komisję Wyborczą,
przekazując jej protokół głosowania na zebraniu klasowym;
e) w drugim tygodniu października odbywa się głosowanie na Przewodniczącego Samorządu,
poprzedzone kampanią wyborczą;
f) kandydaci na stanowisko Przewodniczącego mogą organizować, w porozumieniu
z Dyrektorem, spotkania wyborcze;
g) Dyrektor udostępnia, na równych prawach, wszystkim kandydatom prawo do audycji
wyborczych w szkolnym radiowęźle;
h) kandydatów na Przewodniczącego mogą zgłaszać komitety wyborcze, które zarejestrowały
się w Komisji Wyborczej w ciągu tygodnia od daty ogłoszenia daty wyborów
Przewodniczącego;
i) komitety wyborcze zbierają podpisy uczniów na listach poparcia dla kandydatów, przy czym
do skutecznego zgłoszenia kandydatury na Przewodniczącego wymaga się co najmniej
30 podpisów;
j) listy poparcia komitety przekazują do Komisji Wyborczej co najmniej na 7 dni przed datą
wyborów na Przewodniczącego Samorządu;
k) głosowanie na Przewodniczącego Samorządu odbywa się w dniu i w godzinach ustalonych
szczegółowo przez Komisję Wyborczą;
l) niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza dokonuje otwarcia urn,
wyjmuje i oblicza głosy oddane na poszczególnych kandydatów, głosy nieważne i spisuje
protokół głosowania;
m) Przewodniczącym Samorządu jest kandydat, który otrzymał
n) wybory kończą się ogłoszeniem przez Komisję wyników wyborów.
2. Pierwsze posiedzenie Ogólnego Zebrania Przedstawicieli Klas Przewodniczący ma obowiązek
zwołać w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów.
Rozdział IV.
Organy Samorządu Uczniowskiego
§ 12
1. Organy samorządu działają zgodnie z prawem, statutem i niniejszym regulaminem.
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2. Zebrania wszystkich organów Samorządu oraz treść podjętych uchwał są protokołowane.
Protokoły są jawne dla wszystkich zainteresowanych. Księgi protokołów prowadzi Rada
Samorządu.
3. Uchwały organów Samorządu powinny być zgodne z prawem i statutem. Dyrektor może
uchylać uchwały sprzeczne z prawem lub statutem.
§ 13
1. Organami Samorządu są:
a) Ogólne Zebranie Przedstawicieli Klas,
b) Przewodniczący Samorządu,
c) Rada Samorządu.
2. Kadencja organów Samorządu trwa jeden rok.
§ 14
1. Ogólne Zebranie Przedstawicieli Klas, nazywane dalej „Ogólnym Zebraniem”, zwołuje
Przewodniczący nie rzadziej niż raz w miesiącu, z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a) Rady Samorządu,
b) co najmniej 1/4 przedstawicieli klas.
2. Ogólne Zebranie powinno być zwołane najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku.
3. Uczestnictwo w Ogólnym Zebraniu jest obowiązkowe dla wszystkich osób, wybranych do
organów Samorządu.
4. Do kompetencji Ogólnego Zebrania należy:
a) podejmowanie, na wniosek Rady Samorządu lub z inicjatywy co najmniej 1/4 przedstawicieli
klas, uchwał w zakresie kompetencji Samorządu, które wynikają z § 6 regulaminu
Samorządu,
b) uchwalanie program prac Samorządu w danym roku szkolnym,
c) przyjmowanie sprawozdań z działalności Samorządu i wyrażanie opinii o pracy Rady
i Przewodniczącego Samorządu,
d) prawo odwoływania innych organów Samorządu, jeżeli nie wywiązują się z powierzonych im
zadań,
e) uchwalanie regulaminu Samorządu i zmian w tym regulaminie,
f) wybór nauczyciela będącego Opiekunem Samorządu.
5. Przebieg posiedzeń Ogólnego Zebrania jest protokołowany. Protokoły Ogólnego Zebrania są
jawne dla wszystkich zainteresowanych.
6. Przynajmniej raz w roku szkolnym, przed udzieleniem absolutorium, przedstawiciele klas
przedstawiają na zebraniach klasowych sprawozdanie z działalności Samorządu.
§ 15
Ogólne Zebranie podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków.
§ 16
1. Przewodniczący Samorządu:
a) reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
b) kieruje pracą Rady Samorządu,
c) przewodniczy Ogólnemu Zebraniu,
d) organizuje współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami
działającymi w szkole.
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2. Wyboru Przewodniczącego i jego Zastępcy dokonuje się w wyborach bezpośrednich.
O powierzeniu stanowiska Przewodniczącego i Zastępcy przewodniczącego decyduje kolejność
uzyskanych głosów.
§ 17
1. Rada Samorządu składa się z trzech osób:
a) Przewodniczącego,
b) Zastępcy Przewodniczącego,
c) Sekretarza Rady Samorządu.
2. Zastępca Przewodniczącego pomaga Przewodniczącemu w pełnieniu przez niego funkcji
i zastępuje go, jeśli Przewodniczący nie może pełnić obowiązków z powodu choroby lub
z innych powodów.
3. Sekretarz Rady Samorządu prowadzi dokumentację Rady Samorządu.
4. Wyboru Sekretarza Rady Samorządu, spośród przedstawicieli klas, dokonuje Zebranie Ogólne
na swoim pierwszym zebraniu. Prawo wskazywania kandydatów przysługuje Przewodniczącemu
Samorządu lub grupie, co najmniej 1/4 przedstawicieli klas.
5. Rada Samorządu:
a) opracowuje i przedstawia Ogólnemu Zebraniu program prac Samorządu w roku szkolnym,
b) współpracuje w imieniu Samorządu z innymi organami Szkoły,
c) prowadzi bieżące sprawy Samorządu i wykonuje uchwały Ogólnego Zebrania.
6. Zebrania Rady Samorządu zwołuje Przewodniczący Samorządu, z własnej inicjatywy lub na
wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Rady, informując o terminie, miejscu
i porządku zebrania, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Obecność wszystkich
członków Rady na zebraniu jest obowiązkowa.
7. Uchwały Rady Samorządu zapadają zwykłą większością głosów. Przewodniczący Samorządu
oddaje głos jako ostatni.
§ 18
1. W ważnych powodów każdy z członków organów Samorządu może złożyć rezygnację
z zajmowanej funkcji, informując o tym tych członków lub ten organ Samorządu, którzy
dokonali jego wyboru.
2. W razie rażącego naruszania przez członka Samorządu powołanego do pełnienia funkcji
w organach Samorządu, prawa lub regulaminu Samorządu, a w szczególności w razie
niewypełniania przez niego powierzonych obowiązków lub opuszczania zebrań bez
usprawiedliwienia, członkowie lub organ Samorządu, którzy dokonali jego wyboru, mogą
wezwać go do dobrowolnego złożenia mandatu. Jeżeli wezwanie w ciągu 14 dni pozostanie
bezskuteczne, członek Samorządu może zostać odwołany z funkcji. Do odwołania wymaga się
większości bezwzględnej głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do tego osób.
Jednocześnie z odwołaniem zarządza się wybory uzupełniające, które powinny być
przeprowadzone nie dalej niż w ciągu 7 dni od daty odwołania członka Samorządu powołanego
do pełnienia funkcji w organach Samorządu.
3. Przewodniczący Samorządu może być odwołany tylko w referendum, które zarządza Ogólne
Zebranie na wniosek, co najmniej 1/4 ogółu uczniów Szkoły. Referendum jest ważne, jeśli
weźmie w nim udział, co najmniej połowa uczniów Szkoły. Po zatwierdzeniu i ogłoszeniu
wyników referendum przez Komisję Wyborczą, Ogólne Zebranie zarządza wybory
uzupełniające, które powinny być przeprowadzone nie dalej niż w ciągu 7 dni od daty odwołania
Przewodniczącego.
4. W razie ukarania karą zawieszenia w prawach ucznia, mandat ucznia pełniącego funkcję
w organach Samorządu wygasa z mocy regulaminu. Wybory uzupełniające na wakujące
stanowisko należy dokonać w ciągu 7 dni od wygaśnięcia mandatu.
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Rozdział V.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
§ 19
1. Opiekun Samorządu czuwa nad całokształtem prac Samorządu, służąc Komisji Wyborczej,
Przewodniczącemu, Radzie i Ogólnemu Zebraniu swoją radą i pomocą.
2. Opiekun Samorządu nie ingeruje w działalność Samorządu, może jednak zwracać uwagę
organom Samorządu oraz Dyrektorowi na naruszenie prawa, statutu Szkoły lub regulaminu
Samorządu.
3. Opiekun Samorządu może uczestniczyć w zebraniach wszystkich organów Samorządu z głosem
doradczym.
Rozdział VI.
Wykonywanie uprawnień Samorządu
§ 20
1. Samorząd i jego organy współpracują z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
i innymi organami Szkoły.
2. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich
zainteresowanych stron.
3. Uczniowie występujący w obronie praw ucznia i praw Samorządu nie mogą być z tego powodu
oceniani przez nauczycieli negatywnie.
Rozdział VII.
Postanowienia końcowe i wprowadzające
§ 21
1. Regulamin i jego zmiany uchwala Ogólne Zebranie w głosowaniu jawnym.
2. treści regulaminu i jego zmianie informuje się wszystkich uczniów na zebraniach klasowych,
poprzez ogłoszenia na tablicy Samorządu oraz w inny, możliwy sposób.
3. Wniosek o zmianę regulaminu może złożyć co najmniej dwóch przedstawicieli klas.
§ 22
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
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