REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
GIMNAZJUM NR 1 im. PRYMASA TYSIĄCLECIA
W RASZYNIE
Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia
w Raszynie.
§2
1. Samorząd Uczniowski, działający w Gimnazjum Nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia, zwany dalej
SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr
95, poz. 425), Statutu Szkoły Gimnazjum Nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia oraz niniejszego
Regulaminu.
Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§3
1. Do głównych celów działalności SU należą:
a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania
wspólnych decyzji w sprawach szkoły
b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i
potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły
c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie
własnych pomysłów dla wspólnego dobra
d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem
e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,
rozrywkowej, naukowej w szkole
f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i
innymi organami.
Rozdział III: PARLAMENT SZKOLNY, czyli WŁADZE SU
§4
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1. Parlament Szkolny, zwany dalej PS, to oficjalne władze i przedstawiciele SU w szkole.
2. W skład Parlamentu Szkolnego wchodzą:
a. Przewodniczący Parlamentu Szkolnego
b. Zastępca Przewodniczącego Parlamentu Szkolnego
c. Prezydium Parlamentu Szkolnego
d. Rada Łączników
Przewodniczący PS
Zastępca Przewodniczącego PS

Parlament Szkolny
(władze SU):

Prezydium PS (w tym Sekretarz PS)
Rada Łączników
§5

1. Przewodniczący PS:
a. kieruje pracą Prezydium PS
b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych
organizacji
c. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy
Parlamentu Szkolnego oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU
d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Parlamentu Szkolnego oraz Rady Łączników.
2. Zastępca Przewodniczącego PS zastępuje Przewodniczącego w czasie jego nieobecności
wykonuje różne zadania zlecone przez Przewodniczącego.
§6
1. Prezydium PS to co najmniej 20 stałych członków Parlamentu Szkolnego stanowiących
kierownictwo wybranych przez siebie sekcji.
2. Do obowiązków członków Parlamentu Szkolnego należy:
a. uczestnictwo w pracach Parlamentu Szkolnego i realizacja celów PS
b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji
c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów
d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy PS
e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Parlamentu Szkolnego
f. kulturalne zachowanie i zaangażowanie w prace PS i życie szkoły.
3. Do kompetencji Parlamentu Szkolnego należy:
a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich
b. opracowanie rocznego planu działania PS
c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby
d. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii,
sugestii członków PS
e. zbieranie i archiwizowanie [w teczce/segregatorze] bieżącej dokumentacji PS.
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4. Sekretarz jest zobowiązany do sporządzania notatek z obrad, które zostają dodane do
archiwum dokumentacji PS.
§7
1. Rada Łączników to zebranie ogólne przedstawicieli uczniów (po jednym przedstawicielu z
każdej klasy w szkole). Istnieje możliwość wyłonienia Zastępcy Łącznika w wyborach
klasowych. 2 osoby).
2. Rada Łączników:
a. identyfikuje potrzeby uczniów i przekazuje je Parlamentowi Szkolnemu
b. inspiruje i zachęca uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,
rozrywkowej, naukowej w szkole
c. informuje uczniów o działalności Parlamentu Szkolnego.
3. Do obowiązków Rady Łączników należy:
a. uczestnictwo w pracach i realizacja celów Parlamentu Szkolnego
b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Parlamentu Szkolnego i dyrekcji
c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy Parlamentu
d. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Parlamentu
e. znajomość Regulaminu SU i zapoznanie z nim uczniów swoich klas.
4. Do kompetencji Rady Łączników należy:
a. współpraca z Parlamentem Szkolnym i Opiekunami SU
b. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Parlamentu Szkolnego
c. doradzanie Prezydium PS
d. zgłaszanie propozycji działań dla Parlamentu Szkolnego
e. kontrolowanie zgodności działań Parlamentu Szkolnego z niniejszym Regulaminem
oraz Statutem Szkoły
f. rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego
PS z działalności PS i innych spraw wniesionych przez członków Parlamentu Szkolnego
pod obrady.
5. Obrady Rady Łączników zwoływane są przez Przewodniczącego Parlamentu Szkolnego lub
na żądanie co najmniej połowy członków Rady Łączników zgłoszone do Przewodniczącego
PS przynajmniej raz na kwartał.
§8
1. Spotkania Parlamentu Szkolnego mogą być zwoływane przez Przewodniczącego
Parlamentu Szkolnego, Opiekuna SU, Dyrektora Gimnazjum lub na żądanie co najmniej
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połowy członków Parlamentu Szkolnego przynajmniej raz w miesiącu. Obrady są jawne,
co oznacza, że mogą je obserwować uczniowie szkoły.
§9
1. Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych
członków Parlamentu Szkolnego zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu PS.
2. Wybieralne organy PS podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków.
3. Decyzje Rady Łączników oraz Parlamentu Szkolnego mogą być uchylone przez dyrekcję
szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

Rozdział IV: OPIEKUNOWIE SU
§ 10
1. Opiekę nad pracą SU sprawują Opiekunowie.
2. Liczba Opiekunów może być zmienna. Opiekunowie są powołani przed Dyrektora i Radę
Pedagogiczną. Jednego Opiekuna wybierają również uczniowie spośród wszystkich
nauczycieli w szkole. Wybory Opiekuna SU są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne.
3. Opiekunowie wspomagają działalność SU poprzez:
a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych
b. inspirowanie uczniów do działania
c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.
Rozdział V: RZECZNIK PRAW UCZNIA
§ 11
1. Cele działania Rzecznika Praw Ucznia:
a. zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli w zakresie praw
dziecka, praw ucznia i praw człowieka
b. przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w Gimnazjum
c. egzekwowanie przestrzegania przepisów prawnych dotyczących uczniów.
§ 12
2. Szczegółowe zadania Rzecznika:
a. przygotowanie planu pracy na bieżący rok szkolny
b. określenie sposobu komunikacji z uczniami i rodzicami
c. załatwianie indywidualnych skarg, m.in. poprzez

rozmowę

z

nauczycielem

uczestniczącym w problemie, rozmowę i zasięganie rady pedagoga szkoły i psychologa
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szkolnego, rozmowy wyjaśniające, rozmowy z udziałem dyrekcji z rodzicami i danym
nauczycielem (za zgodą ucznia)
d. udzielanie porad dotyczących ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom)
e. przedstawianie na forum Rady Pedagogicznej często pojawiających się problemów
związanych z przestrzeganiem praw ucznia w Gimnazjum
f. na koniec roku szkolnego przygotowanie podsumowania ze swojej działalności
g. inicjowanie działań w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka, praw ucznia i
praw człowieka.
§ 13
3. Tryb postępowania w kwestiach spornych (uczeń – nauczyciel):
a. zapoznanie się z opinią wszystkich stron konfliktu
b. podjęcie mediacji ze stronami
c. zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego
d. wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z
rozstrzygnięciem sporu.
§ 14
4. Obowiązki Rzecznika Praw Ucznia:
a. znajomość Statutu Szkoły, zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania, Konwencji Praw
Dziecka i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
b. informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia
c. interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych
d. udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania
e. informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach
f. wypełnianie zadań z poszanowaniem prawa do dyskrecji i tajemnicy.
Rozdział VI: ORDYNACJA WYBORCZA
§ 15
1. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie
i większościowe.
2. Na początku roku szkolnego, nie później niż do 15 października w szkole organizowane są
wybory, podczas których wybierani są: Przewodniczący PS, Zastępca Przewodniczącego
PS, Prezydium PS, Rada Łączników, Opiekun SU oraz Rzecznik Praw Ucznia.

§ 16
1. Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.
2. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:
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a. Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego PS posiada każdy uczeń szkoły po
przedstawieniu listy z podpisami min. 80 uczniów szkoły i podpisem wychowawcy
b. Prezydium PS posiada każdy uczeń szkoły po przedstawieniu listy z podpisami min. 40
uczniów szkoły i podpisem wychowawcy
c. Łącznika z PS posiada każdy uczeń danej klasy
d. Opiekuna SU i Rzecznika Praw Ucznia – posiada każdy członek rady pedagogicznej.
3. Program wyborczy kandydatów nie może obrażać uczuć innych osób.
§ 17
1. Wybory Łączników z PS odbywają się najpóźniej na 3. godzinie wychowawczej w nowym
roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca.
2. Łącznikiem (i jego Zastępcą) zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą liczbę
głosów. Uczniowie mogą zdecydować o wybraniu Zastępcy Łącznika.
§ 18
1. Termin

wyborów

do

Parlamentu

Szkolnego

(Przewodniczący

PS,

Zastępca

Przewodniczącego PS, Prezydium) oraz wybory Opiekuna SU i Rzecznika Praw Ucznia
ogłasza ubiegłoroczny Opiekun PS w porozumieniu z dyrekcją szkoły. W danym roku
szkolnym wybory nie mogą się odbyć później niż 15 października.
§ 19
1. Ogólnoszkolne wybory do PS, Opiekuna SU oraz Rzecznika Praw Ucznia przeprowadza
szkolna komisja wyborcza, w skład której wchodzi po dwóch wybranych przedstawicieli
każdego rocznika, którzy nie są kandydatami. Są oni wybierani spośród kandydatów
zaproponowanych przez poszczególne klasy w porozumieniu z wychowawcą. Są to osoby
cieszące się nieposzlakowana opinią.
2. Szkolna komisja wyborcza powoływana jest na tydzień przed ustalonym przez dyrekcję
szkoły terminem wyborów.
3. Do obowiązków komisji wyborczej należy:
a. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów
b. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

wyborczej
przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów
określenie terminu i miejsca debaty wyborczej
przygotowanie wyborów
ogłoszenie terminu i miejsca wyborów
rozpowszechnienie informacji o terminie i zasadach wyborów wśród uczniów szkoły
przeprowadzenie wyborów
obliczenie głosów
sporządzenie protokołu wyborów i ogłoszenie ich wyników.
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§ 20
1. Kandydaci do PS na 2 tygodnie przed terminem wyborów powinni przedstawić komisji
wyborczej listy z podpisami uczniów szkoły popierających ich kandydaturę. Kandydatów
na Opiekuna SU i Rzecznika Praw Ucznia zgłaszają poszczególne klasy. Każdy nauczyciel
również może przedstawić swoją kandydaturę na stanowisko Opiekuna SU i Rzecznika
Praw Ucznia.
§ 21
Przebieg wyborów:
1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym przez
dyrekcję szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez szkolną komisję
wyborczą. Kampania wyborcza kończy się dwa dni przed terminem wyborów.
2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do PS oraz na Opiekuna SU i Rzecznika
Praw Ucznia umieszczone są w kolejności alfabetycznej.
3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed szkolną komisją wyborczą w
określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom komisji,
złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej
zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.
4. W liczeniu głosów biorą udział wszyscy członkowie komisji wyborczej, wspólnie
sporządzają oni i podpisują protokół informujący o liczbie oddanych głosów.
5. Członkami Parlamentu Szkolnego zostaje pierwszych 20 osób, które otrzymały największą
liczbę głosów.
6. Przewodniczącym Parlamentu Szkolnego zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę
głosów w głosowaniu spośród kandydatów na Przewodniczącego PS.
7. Zastępcą Przewodniczącego PS zostaje ten uczeń klasy II, który otrzymał największą liczbę
głosów spośród kandydatów z klas II na Przewodniczącego PS.
8. Jeżeli ze względu na równą liczbę głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w
podzieleniu mandatów, szkolna komisja wyborcza zarządza wybory uzupełniające.
§ 22
1. W ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników kandydaci/wyborcy mogą zgłaszać do komisji
wyborczej skargi dotyczące przebiegu wyborów. Skargi powinny:
a. być złożone na piśmie
b. zawierać imię i nazwisko osoby składającej
c. zwierać opis zaistniałej sytuacji.
2. Komisja ma obowiązek rozpatrzyć skargi w ciągu 2 dni.
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3. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń przepisów, które mogły znacząco wpłynąć na
wynik wyborów, komisja, po konsultacji z dyrekcją, może uznać wybory za nieważne. Jeśli
wszystkie skargi zostaną oddalone lub uznane za nieistotne dla wyników wyborów, wybory
zostają uznane za ważne, a ich wyniki są wiążące.
§ 23
1. Mandat Parlamentarzysty oraz Łącznika z PS wygasa w razie:
a. rezygnacji
b. końca kadencji
c. po ukończeniu nauki w szkole
d. w razie potwierdzonych rażących uchybień w pełnieniu funkcji lub zachowaniu w
szkole.
2. Mandat Opiekuna SU i Rzecznika Praw Ucznia wygasa w razie:
a. rezygnacji
b. końca kadencji
c. odwołania decyzją dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej lub Parlamentu Szkolnego.
3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:
a. w miejsce Łącznika z PS – samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na
czas określony lub przeprowadza wybory uzupełniające
b. w miejsce pozostałych stałych członków Parlamentu Szkolnego – Parlament Szkolny
powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza
uzupełniające wybory powszechne
c. w przypadku Przewodniczącego PS – na czas określony obowiązki przewodniczącego
pełni wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne
d. w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU i Rzecznika Praw Ucznia – Parlament
w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory
powszechne.
Rozdział VII: ZASOBY FINANSOWE
§ 24
1. Gimnazjum umożliwia Parlamentowi Szkolnemu korzystanie z zasobów szkoły (np. sal,
sprzętu, materiałów, etc.) na zasadach ustalonych z Dyrektorem Gimnazjum na początku
roku szkolnego (po wyborach Parlamentu Szkolnego).
2. W sprawie finansowania działalności i potrzeb Samorządu Uczniowskiego, Parlament
Szkolny

współpracuje

z

Radą

Rodziców.

Na

początku

roku

szkolnego,

po

przeprowadzonych wyborach i po wyłonieniu Przewodniczącego PS, Rada Rodziców ustala
z Parlamentem Szkolnym zasady współpracy.
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Rozdział VIII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE
§ 25
1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Łączników i
Parlamentu Szkolnego na wniosek Przewodniczącego PS, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub
co najmniej połowy członków Parlamentu Szkolnego lub Rady Łączników.
2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.
3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Parlament Szkolny w dniu 29 kwietnia 2016r.,
przyjęty w drodze referendum w dniu 6 maja i wchodzi w życie z dniem 20 maja 2016 r.
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