REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. W Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim działa Samorząd Uczniowski zwany dalej
Rzeczpospolitą Uczniowską (RU).
2. RU tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Organy RU wybierane są w demokratycznych wyborach, których zasady określa
ordynacja wyborcza stanowiąca integralną część regulaminu.
4. Regulamin RU nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
5. Opiekunowie RU z ramienia Rady Pedagogicznej maja prawo veta w każdej
podejmowanej przez Samorząd i jego organy decyzji jeżeli:
 Są sprzeczne z obowiązującym w szkole prawem;
 Są niezgodne z przyjętymi normami społecznymi;
 Nie służy dobru uczniów;
 Są przeciwne prawom ucznia;
II. CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.
1. RU jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej . Ma prawo do przedstawiania
organom szkoły opinii we wszystkich sprawach dotyczących uczniów.
2. RU współpracuje z nauczycielami w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników szkoły
w nauczaniu i wychowaniu.
3. RU broni praw uczniów oraz czuwa nad realizacją przez nich obowiązków.
4. RU uczestniczy w życiu szkoły poprzez :
– organizowanie działalności pozalekcyjnych uczniów;
– organizowanie uroczystości okolicznościowych, akcji charytatywnych,
festynów.
– inicjowanie i organizowanie prac na rzecz szkoły i środowiska lokalnego;
– Organizowanie czasu wolnego uczniów – imprezy kulturalno – oświatowe;
5. RU realizuje swoje cele i zadania przez swoje organy.
III. ORGANY RU
1. Organami RU są:
a) Zebranie wszystkich uczniów szkoły – WALNE ZGROMADZENIE
b) Rada RU w skład, której wchodzi”
- Prezydent RU,
- Premier RU,
- Kronikarz RU,
- Ministerstwo Kultury i Sztuki,
- Ministerstwo Pracy na Rzecz Szkoły i Środowiska,
- Ministerstwo Porządku i Bezpieczeństwa,
- Ministerstwo do spraw Konkursowych,
- Ministerstwo Sportu i Rozrywki,
2.a. Zebranie wszystkich uczniów – Walne Zgromadzenie - prawo do udziału w
Walnym Zgromadzeniu maja wszyscy uczniowie

3.b. Rada RU
3.b.1. Prezydent RU
a) wybierany jest na zasadach określonych w ordynacji wyborczej,
b) Do zadań Przewodniczącego Samorządu należy:
 Reprezentowanie Samorządu wobec organów szkoły;
 Czuwanie nad całokształtem pracy Samorządu i jego organów;
 Organizuje współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami
działającymi w szkole;
 Zwoływanie i przewodniczenie walnemu zebraniu uczniów;
 Kieruje pracami Rady Samorządu , organizuje jej pracę , zwołuje zebrania nie
rzadziej niż raz w miesiącu;
 Jest reprezentantem interesów uczniów w Radzie Rodziców, Radzie
Pedagogicznej i u dyrektora szkoły;
3.b.2. Premier RU
a) wybierany jest na zasadach określonych w ordynacji wyborczej,
b) Do zadań Premier RU należy:





Wspomaganie pracy Prezydenta RU,
Wykonywanie zadań wyznaczonych przez Prezydenta RU,
Zastępuje Prezydenta podczas jego nieobecności,
Odpowiada za konkursy,

3.b.3. Ministerstwa
a) Ministrowie i członkowie poszczególnych sekcji, wybierani są na zasadach
określonych w ordynacji wyborczej,
b) zakres obowiązków poszczególnych Ministerstw opracowuje opiekun RU,
c) Do zadań Ministerstw należy:
 Realizowanie zadań wynikających z planu RU,
 Wyrażanie woli uczniów wobec organów szkoły,
 Mają prawo zwołania Walnego Zgromadzenia,
 Współpracują z nauczycielami będącymi w sferze zainteresowań sekcji.

IV.

ZASADY DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Kadencja organów RU trwa1 rok. W ciągu roku szkolnego mogą odbywać się
wybory uzupełniające (w miarę potrzeb).
2. Uchwały Rady , opinie , wnioski podejmowane są zwykle większością głosów
przy obecności co najmniej połowy jej członków. Uchwały Rady nie mogą być
sprzeczne ze Statutem Szkoły.

3. Rada RU obraduje na zebraniach zwoływanych w miarę potrzeb, ale nie
rzadziej niż raz w miesiącu.
4. Zebrania są protokołowane. W posiedzeniach Rady i innych organów RU
mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszeni goście.
5. Organy RU zobowiązane są do składania sprawozdań ze swojej działalności
na ogólnym zebrania uczniów.
6. RU może uzyskiwać dochody z :
- zbiórki surowców wtórnych;
- darowizn przekazywanych od sponsorów;
- dobrowolnych składek uczniów;
- sprzedaży biletów na loterii fantowej,
- kwestowania;
7. RU prowadzi dokumentację finansową.

V.

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKEIGO I JEGO ZADANIA
1. Opiekunem RU jest nauczyciel wybrany przez Rade Pedagogiczną.
2. Opiekun czuwa nad całokształtem prac RU , doradza i wspomaga inicjatywy
uczniowskie.
3. Opiekun jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji finansowej.
4. Opiekun pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
5. opiekun jest ogniwem łączącym uczniów i ich przedstawicieli z Radą
Pedagogiczną i Rada Rodziców.

VI.

PRAWA I OBOWIĄZKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Samorząd ma prawo do :
 Realizowania własnych pomysłów z korzyścią dla szkoły;
 Współdziałania w organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych;
 Uzyskiwania informacji o bieżącej działalności szkoły;
 Posiadania własnych funduszy , które służą finansowaniu jego
działalności.;
2. Samorząd ma obowiązek :
 współdziałania z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom
należytych warunków do nauki i pracy;
 uczestniczenia w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami i
nauczycielami;
 występowanie w obronie praw uczniów;

VII.

PRZEPISY KOŃCOWE:
1. Samorząd Uczniowski ma obowiązek dokumentować swoją działalność.
1.1 Prowadzi księgę protokołów posiedzeń Rady samorządu.
1.2 Sporządza sprawozdania z rocznej działalności.
1.3 Sporządza plany pracy na rok szkolny.

2. Sprawy wymagające współdziałania innych organów szkoły z Samorządem
powinny być rozpatrywane przy udziale stron zainteresowanych.
3. Uczniowie występujący w obronie praw uczniów nie mogą być tego
pozytywnie negatywnie oceniani.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

