
Regulamin Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 1 w Tychach. 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
 

1. W Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej działa Samorząd Uczniowski zwany dalej 
Samorządem. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
3. Organy Samorządu wybierane są w demokratycznych wyborach. 
4. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 
5. Opiekunowie Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej mają prawo „veta”, w 

każdej podejmowanej przez Samorząd 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. Samorząd jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej. Ma prawo przedstawiania 
opinii we wszystkich sprawach dotyczących uczniów. 

2. Samorząd współpracuje z nauczycielami w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników 
szkoły w nauczaniu i wychowaniu. 

3. Samorząd broni praw uczniów oraz czuwa nad realizacją przez nich obowiązków. 
4. Samorząd zgodnie z podjętym planem działania na dany rok, w przypadku naruszenia 

Regulaminu Szkoły, ma prawo zawieszać przywileje, na czas określony przez sekcję 
Sądu Koleżeńskiego (np. dyskoteki, losowanie szczęśliwego numerka), jak również 
egzekwować konsekwencje naruszania obowiązujących norm (np. mycie ławek, 
sprzątania korytarza lub klasy, naprawa lub odkupienie zniszczonej rzeczy). 

5. Samorząd uczestniczy w życiu szkoły poprzez: 
♦ organizowanie działalności pozalekcyjnych i śródlekcyjnych uczniów 
♦ organizowanie uroczystości okolicznościowych i akcji zgodnie z przyjętym 

planem pracy 
♦ redagowanie gazetki szkolnej. 

6. Samorząd realizuje swoje cele i zadania poprzez swoje organy. 
 
III.  ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 
 

1. Organami Samorządu są: 
♦ Przewodniczący, z-ca Przewodniczącego oraz Skarbnik Samorządu 

Uczniowskiego, zwani Liderami Samorządu 
♦ „Trójki klasowe” zwane Radą Samorządu 
♦ Liderzy poszczególnych sekcji Samorządu 
♦ Protokolant 
♦ Uczniowie G1, zebrani w czasie walnego posiedzenia. 

2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 
2.1 Przewodniczący SU wybierany jest w wyborach bezpośrednich i tajnych. 
2.2 Do zadań Przewodniczącego SU należy: 

♦ reprezentowanie Szkoły na zewnątrz 
♦ reprezentowanie Samorządu wobec organów szkoły 



♦ czuwanie nad całokształtem pracy Samorządu i jego organów 
♦ kieruje pracami Rady Samorządu, organizuje jej prace, zwołuje zebrania 
♦ jest reprezentantem interesów uczniów w Radzie Rodziców, Radzie 

Pedagogicznej i u dyrektora szkoły. 
3. Rada Samorządu: 
3.1 W skład Rady Samorządu wchodzą: przewodniczący, z-cy przewodniczących oraz 
skarbnicy poszczególnych klas, wybierani w czasie wyborów klasowych na początku roku 
szkolnego. 
4. Liderzy sekcji Samorządu; 
4.1 Liderami poszczególnych sekcji są osoby chętne do prac w sekcjach, wybrane spośród 
Rady Samorządu. 
4.2 Liderzy sekcji mają prawo budować własną grupę składającą się z uczniów G1. 
4.3 Liderzy sekcji mają opiekuna w postaci nauczyciela, godzącego się pełnić tę funkcję. 
4.4 Liderzy sekcji mają prawo tworzyć własny plan działania, który musi być 
zatwierdzony przez opiekunów Samorządu. 

 
IV.   ZASADY DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 
 

1. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok szkolny, po tym czasie następują nowe 
wybory oraz powoływanie sekcji zgodnie z zapotrzebowaniem. 

2. Liderzy Samorządu, Rada Samorządu, liderzy sekcji mają obowiązek uczestniczenia 
w spotkaniach, które odbywają się w czasie określonym przez Opiekunów- nie 
rzadziej niż raz w miesiącu. 

3. Zebrania są protokołowane. 
4. Organy Samorządu zobowiązane są do składania sprawozdań swojej działalności, po 

zakończeniu każdego semestru. 
5. Samorząd może uzyskiwać dochody z: 

♦ dobrowolnych składek uczniowskich 
♦ darowizn przekazanych przez sponsorów 
♦ sprzedaży biletów na dyskoteki, kiermaszów. 

 
V. 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 
♦ opiniowania pracy nauczycieli na wniosek dyrektora szkoły.  

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 
♦ występowania w obronie praw uczniów. 

 
 

 
 


