
REGULAMIN 
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

GIMNAZJUM NR 3 
W GDYNI 

 
 
      W oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. 

zm.), Statut Gimnazjum Nr 3 działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. 

 

 
I WSTĘP 

§ 1.  

Samorząd Uczniowski jest jednym z organów Szkoły reprezentującym wszystkich uczniów. 

Celem jest wspieranie działalności statutowej Szkoły. Stoi na straży przestrzegania prawa wobec 

społeczności uczniowskiej. Jest rzecznikiem wszystkich spraw dzieci i młodzieży.  

 

§ 2. 

II CZŁONKOWIE, PRAWA, OBOWIĄZKI 
 

1. Samorząd obejmuje wszystkich uczniów szkoły. Koordynatorem działań jest nauczyciel - 

Opiekun SU 

2. Samorząd ma prawo przedstawiać wnioski i opinie innym organom szkoły we wszystkich 

sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących podstawowych spraw uczniów, takich jak: 

• prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią i stawianymi 

wymaganiami, 

• prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i  zachowaniu, 

• prawo do organizacji życia szkolnego, z możliwością rozwijania  i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

• prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

• prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej 

zgodnie z własnymi możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły, 

•  prawo wyboru nauczyciela – opiekuna samorządu. 

3. Szczegółowe prawa i obowiązki uczniów znajdują odzwierciedlenie w regulaminie 

uczniowskim. 

4. Samorząd ma prawo współpracować z Samorządami, Sejmikami innych placówek oświatowo-

wychowawczych. 

 

§ 3. 

III WYBORY, WŁADZE 
 

1. Kadencja Samorządu trwa 1 rok. 

2. Wybory odbywają się we wrześniu  każdego roku. 

3. Wybory odbywają się na terenie szkoły w określonym miejscu i czasie. 

4. Podstawową komórką samorządu jest samorząd klasowy. Składa się on z 3 uczniów 

wybieranych na forum klasy. 

5. Z początkiem roku szkolnego dokonuje się wyborów samorządów klasowych. 
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Dotychczasowe samorządy klasowe, stają się samorządami wyższych klas. Dokonywane są 

uzupełniające wybory w tych samorządach klasowych, w których skład został 

zdekompletowany. 

6. Samorząd klasowy wybiera ze swojego grona przewodniczącego i skarbnika. 

7. Przewodniczący samorządu klasowego wchodzi w skład samorządu uczniowskiego. 

8. Samorząd tworzą przedstawiciele samorządów klasowych. 

9. Samorząd na pierwszym posiedzeniu organizacyjnym wybiera prezydium. 

W skład prezydium wchodzą: przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik i członek. 

Ponadto w skład prezydium wchodzą z urzędu 2 przedstawiciele do rady szkoły. 

10. Prezydium działa w imieniu samorządu, wykonuje jego uchwały oraz  prowadzi prace bieżące 

( w tym zwoływanie posiedzeń plenarnych). 

11. W miarę potrzeb samorząd może organizować spośród swoich przedstawicieli komisje. Do 

prac w    tych komisjach mogą być powoływani uczniowie spoza samorządu. 

12. Najwyższym wyrazicielem woli uczniów jest zebranie ogólne przedstawicieli. Zebranie ogólne            

uczniów powinno być zwoływane 2 razy w roku. Do jego zadań należy: 

- wybór prezydium, 

- wybór przedstawicieli do rady szkoły, 

- wybór komisji rewizyjnej, 

- przyjęcie sprawozdania z działalności samorządu i sprawozdania komisji rewizyjnej. 

13. Prezydium samorządu opracowuje plan działalności na dany rok szkolny z  ewentualnym 

planem finansowym. 

14. Zebrania samorządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. 

Zebrania prezydium samorządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w 

roku szkolnym. 

15. Uchwały wszystkich zebrań zapadają większością głosów. Jeżeli uchwała jest sprzeczna z  

obowiązującym prawem jest nieważna. 

16. Dokumentacją samorządu przechowywana jest w kancelarii szkoły. 

 

§ 4. 

IV FUNDUSZE 
 

1. Samorząd może gromadzić fundusze. Dysponuje nimi prezydium na podstawie preliminarza na 

dany rok przyjętego przez zebranie plenarne. 

2. Gospodarkę finansową prowadzi się zgodnie z obowiązującymi  przepisami, w porozumieniu z 

księgowością i dyrektorem szkoły. 

3. Fundusze mogą pochodzić z dobrowolnych datków, działalności  gospodarczej. 

4.  Fundusze mogą być przeznaczone na cele własne samorządu, wspieranie statutowej 

działalności szkoły. 

5. Zbieraniem funduszy pochodzących z dobrowolnych składek zajmują się skarbnicy 

samorządów klasowych. 

6. Komisja rewizyjna powinna co najmniej raz w roku sprawdzić prawidłowość wykonania planu 

finansowego, prowadzenie rachunkowości w porozumieniu z księgowością szkoły lub 

księgowością Rady Rodziców. 

7. O wynikach przeprowadzonych kontroli powinien być poinformowany pisemnie dyrektor 

szkoły. 

 

§ 5. 

V FORMY PRACY. 
 

1.  Do realizacji celów samorząd może powoływać specjalne gremia, komisje np. kasę     

zapomogową, spółdzielnię uczniowską, komisję gospodarczą, komisję kulturalną. 
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2.  O powołaniu do życia specjalnych gremiów decyduje ogólne zebranie przedstawicieli. Działają 

na podstawie odrębnego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły i 

Regulaminem Samorządu. Wnioski o utworzenie sekcji, komisji składa zarząd samorządu. 

 

§ 6. 

VI SĄD KOLEŻEŃSKI 
 

1. Samorząd może powołać sąd koleżeński. 

2. Sąd koleżeński działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez ogólne zebranie 

przedstawicieli. 

3. Sąd koleżeński służy do rozstrzygania wszystkich sporów uczniowskich wynikających z życia 

szkolnego. 

 

§ 7. 

VII SPRAWY RÓŻNE 
 

1.  Samorząd może posiadać pieczęć o następującej treści: „Samorząd Uczniowski Gimnazjum Nr 

3 w Gdyni” 

2.  Samorząd może posiadać proporczyk wg ustalonego wzoru, zatwierdzonego przez ogólne 

zebranie przedstawicieli w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

 

          § 8 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.09.2010r. Traci moc poprzedni regulamin. 


