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W bieżącym numerze zamieszczamy:
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego 2013/2014

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM
IM. PUŁKOWNIKA WOJCIECHA KOŁACZKOWSKIEGO W PLISZCZYNIE
(załącznik do Statutu Szkoły)
Podstawa prawna:
Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. nr 67 poz. 329 z 1996r. z późniejszymi
zmianami).Nowelizacja Ustawy - 2 lipca 2004r. z późniejszymi zmianami.
I. Postanowienia ogólne
§1
Samorząd Uczniowski działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Statutu szkoły i niniejszego
regulaminu.
Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły i stanowi do niego załącznik.
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
II. Organy Samorządu Uczniowskiego
§2
Organami Samorządu Uczniowskiego są:
Rady Klasowe
Rada Samorządu Uczniowskiego zwana dalej „Radą ”
Rady Klasowe liczą po 3 osoby.
Rada SU liczy 7 - 9 osób.
Kadencja Rad Klasowych trwa 1 rok.
Kadencja Rady SU trwa 1 rok.
III. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego
§3
Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we
wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów,
takich jak:
prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowania właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z
własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z Dyrektorem
prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu
prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej
2. Ponadto Samorząd Uczniowski:
a. opiniuje program wychowawczy szkoły i program profilaktyki
b. opiniuje szczegółowe warunki i sposób oceniania osiągnięć edukacyjnych
i zachowania oraz system nagradzania i karania
IV. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego
§4
Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego przeprowadzane są we wrześniu.
Wybory Rad Klasowych odbywają się w trybie i na warunkach ustalonych przez ogół uczniów danej
klasy.
Wybory opiekuna SU są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
Wybory do Rady SU są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
W wyborach, z czynnym i biernym prawem wyborczym biorą udział wszyscy uczniowie szkoły.
Wybory przeprowadza komisja wyborcza powołana przez Rady Klasowe. Ustala ona termin, tryb i
zasady przeprowadzenia wyborów Rady SU. Zostaje to podane do ogólnej wiadomości.
W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca do Rady SU.
Rada SU wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, i sekretarza.
Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok i uczestniczy on
w posiedzeniach Rady na prawach członka Rady.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego pełni funkcję Rzecznika Praw Ucznia.
Rzecznik Praw Ucznia jest zobowiązany do zgłaszania każdego przypadku naruszenia praw ucznia i do
pomocy w realizacji praw i zaspokajaniu potrzeb uczniów.
V. Kompetencje władz Samorządu Uczniowskiego
§5
Przewodniczący Rady SU organizuje prace Rady, prowadzi posiedzenia i jest reprezentantem
Samorządu Uczniowskiego na zewnątrz.
Wiceprzewodniczący przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
Sekretarz odpowiada za dokumentację Samorządu Uczniowskiego.
Członkowie Rady SU prowadzą codziennie akcję „szczęśliwy numerek”.
Rada SU wraz z opiekunem zajmuje się skrzynką pytań, uwag i propozycji uczniów.
Rada SU corocznie przyznaje tytuły ”Najlepszego Kolegi” i „ Mistrza Dobrych Manier”.
Rada może poręczyć za kolegę, który naruszył regulamin szkolny i wnioskować do Dyrektora szkoły o
zawieszenie kary. Warunkiem poręczenia jest zobowiązanie ucznia do poprawy zachowania i
spełnienie warunków ustalonych przez Radę.
VI. Posiedzenia Rady SU
§6
Posiedzenia Rady SU odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące, zgodnie
z planem pracy Rady.
Przewodniczący może zwoływać posiedzenie w razie potrzeby, także w trybie pilnym.
Posiedzenia Rady mogą być zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 członków Rady oraz na
wniosek Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.
W posiedzeniach Rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor szkoły lub inne osoby
zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

Spotkania Rady SU z Dyrektorem Szkoły odbywają się przynajmniej raz w semestrze.
Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Zarządu (quorum).
Sekretarz prowadzi księgę protokołów posiedzeń Rady.
Do terminu następnego posiedzenia każdy z członków Rady ma prawo zapoznania się z protokołem i
wniesienia poprawek do swojej wypowiedzi.
Każdy protokół musi być podpisany przez członków Rady.
VII. Tryb podejmowania uchwał
§7
Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
W sprawach personalnych lub na formalny wniosek przegłosowany przez członków Rady, głosowanie
może odbyć się w trybie tajnym.
Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
Opinie Rady wymienione w paragrafie 3 pkt. 2 uzgadniane są w drodze głosowania i w trybie
głosowania jak przy podejmowaniu uchwał.
VIII. Prawa i obowiązki członków Rady
§8
Członkowie Rady mają prawo do:
wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat
głosowania na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę
Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w pracach Rady.
Członkowie Rady mają być wzorem zachowania dla wszystkich uczniów.
IX. Postanowienia końcowe
§9
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego 2013/2014
W roku szkolnym 2013/2014 Samorząd Uczniowski pracował zgodnie z planem.
Opiekunami SU byli: mgr Elżbieta Rola i mgr Jacek Kozyra. 8-9.10. 2013 odbyły się wybory
powszechne do Rady SU; pracowała ona w składzie: Natalia Sulowska - przewodnicząca,
Adrian Przystupa – zastępca, Agata Rybka - sekretarz, Adrian Bereza, Kacper Grzegorczyk,
Natalia Szpot, Karol Bicz, Daniel Prażewski, pomagały: Julia Blicharz i Natalia Sipta.
28 X Rada SU uchwaliła nowy Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
15. 10.13 Samorząd Uczniowski pod kierownictwem opiekuna – Elżbiety Roli i p. Agnieszki
Czerwińskiej przygotował przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które
wszystkim się podobało. Został zorganizowany wyjazd do Nowego Stawu na rekonstrukcję

historyczną. Z okazji Święta Niepodległości pojawiły się okolicznościowe gazetki na tablicy
SU, a 14 XI odbyła się akademia z tej okazji. Członkowie Rady SU spotkali się również z
Panią Dyrektor, a także z przedstawicielami Kuratorium w Lublinie . W październiku SU
brał udział w akcji „Zaczytani.pl” w bibliotece szkolnej. Od grudnia do marca SU
przeprowadził dwie akcje charytatywne w szkole: „ Pomóż dzieciom przetrwać zimę” i
zbiórkę nakrętek, która została przeznaczona dla niepełnosprawnego kolegi Mikołaja z
Lublina. W zbiórce nakrętek wyróżnili się uczniowie kl. I d. W styczniu odbyła się wycieczka
do Lublina – do muzeum i do kina. W lutym działała poczta walentynkowa. W akcjach SU
pomagała SU p. bibliotekarka – p. Iwona Pietrzak –Płachta. W bibliotece samorząd
przechowuje swoją dokumentację, skrzynkę propozycji i kronikę SU, która jest prowadzona
na bieżąco. O pracy samorządu informowała też gazetka „ Nudy z Budy” i strona internetowa
szkoły: zakładka „Samorząd Uczniowski”, a także tablica Samorządu Uczniowskiego.
Losowany był „szczęśliwy numerek”.
W końcu I semestru SU prezentował wyniki klas w nauce i promował najlepszych uczniów
gimnazjum w gazetce „Nudy z Budy” i kronice samorządu. Rada SU ogłosiła konkursy na
„ Mistrza Dobrych Manier” i „ Najlepszego Kolegę” i podała wyniki 21.03.14 na imprezie
dla wszystkich uczniów gimnazjum na Powitanie Wiosny, przygotowanej pod kierownictwem
opiekuna SU – p. Jacka Kozyry oraz p. Adama Czyżewskiego i p. Arkadiusza Zingera. Odbył
się wtedy międzyklasowy turniej piłki nożnej, który wygrali chłopcy z III d.
Pracę SU na Dniu Otwartym Szkoły 3 IV przedstawiła Natalia Sulowska – przewodnicząca
Rady SU, a w prezentacji pomagali jej: Marlena Oleksiejuk, Adrian Bereza, Konrad Dados i
Maciek Wawrzyńczyk . Odbyło się też przedstawienie z okazji 3 Maja, które się podobało.
Pod kierownictwem opiekuna SU p. Elżbiety Roli 10 VI zostało przeprowadzone głosowanie
uczniów w „Plebiscycie na Najlepszego Nauczyciela”, które wygrał p. Jacek Kozyra.
Prawie wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Samorząd zrealizował też
dodatkowe akcje z pożytkiem dla uczniów i społeczności lokalnej.
opiekunowie SU
Elżbieta Rola
Jacek Kozyra

