
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO 

W RACIBORZU 
 

 

 § 1 
Postanowienia wstępne 

 
1. Samorząd działa w oparciu o artykuł 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 
września 1991 r. – Dz. U. nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami oraz zasady 
niniejszego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły. 
3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
4. Działalność samorządu wspiera i nadzoruje opiekun tj. nauczyciel. 

§ 2 
Cele i zadania 

 
1. Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania 
swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania 
się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich 

realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności, uczenie 
odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań i tolerancji. 

2. Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie 
patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej 
tradycji. 

3. Zadania: 
a) samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi 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 redagowania i wydawania gazety szkolnej w porozumieniu z 
Dyrektorem szkoły; 

b) samorząd uczestniczy w organizacji życia szkolnego, dbając o zachowanie 

właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i 
zaspakajania własnych zainteresowań, 

c) samorząd prowadzi działania kulturalne, oświatowe, sportowe oraz 
rozrywkowe zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 
w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, 

d) samorząd dokonuje wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu, 
e) samorząd sporządza wniosek o przyznanie stypendiów uczniom 

spełniającym określone warunki. 

 



§ 3 
Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom szkoły, 
z wyjątkiem tych uczniów, w stosunku do których, zastosowano, zgodnie ze 
statutem, karę zawieszenia w prawach ucznia. 

2. Wybory do Samorządu Uczniowskiego organizuje się w sposób niezakłócający 
pracy szkoły. 
3. Wybory organizuje i przeprowadza ustępujący Samorząd Uczniowski. 

4. Wybory nowych władz Samorządu Uczniowskiego przeprowadzane są w 
pierwszych tygodniach września. 
5. Wybory do Samorządu Uczniowskiego są przeprowadzane w sposób tajny. 

6. Do zadań ustępującego Samorządu Uczniowskiego należy:  
a) ogłoszenie terminu rozpoczęcia kampanii wyborczej i ustalenia zasad jej 

prowadzenia, 
b) przyjmowania zgłoszeń na stanowisko Przewodniczącego Samorządu 
Uczniowskiego, 

c) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów i reagowanie na wszelkie 
przypadki złamania procedury wyborczej, 
d) obliczanie głosów i przedstawienie wyników wyborów. 

7. Porządek czynności wyborczych jest następujący; 
a) głosowanie na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbywa się w 
dniu i godzinach zajęć dydaktycznych, 

b) każdy uczeń ma jeden głos, 
c) Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który otrzymał 
największą liczbę głosów, 

d) wybory kończą się ogłoszeniem wyników. 
 

§ 4 
Organy Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 
a) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, 
b) Ogólne Zebranie Przedstawicieli Klas (samorządy klasowe), 

c) Rada Samorządu Uczniowskiego. 
2. Organy Samorządu Uczniowskiego działają zgodnie z prawem, statutem szkoły  
i niniejszym regulaminem. 

3. Zebrania wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się 
przynajmniej raz na dwa  miesiące. 
4. W wyjątkowych sytuacjach Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego może 

zwołać dodatkowe zebranie organów Samorządu Uczniowskiego. 
5. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok. 
 

6. Do kompetencji Ogólnego Zebrania Przedstawicieli Klas należy: 
a) uchwalanie programu prac Samorządu Uczniowskiego na dany rok, 
b) uchwalenie regulaminu Samorządu Uczniowskiego. 

7. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 
a) reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 



b) kieruje pracami Rady Samorządu, 
c) przewodniczy Ogólnemu Zebraniu Przedstawicieli Klas. 

8. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z: 
a) Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, 
b) Dwóch zastępców Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, 

c) Sekretarza Rady Samorządu Uczniowskiego, 
9. Rada Samorządu Uczniowskiego: 

a) opracowuje i przedstawia program prac Samorządu Uczniowskiego w danym 

roku szkolnym, 
b) współpracuje z innymi organami Szkoły, 
c) przedstawia sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego na koniec 

każdego semestru. 
10. Każdy z członków Rady Samorządu Uczniowskiego może zostać odwołany na 
wniosek przedstawiony przez Ogólne Zebranie Przedstawicieli Klas. 

 
§ 5 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

 
1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac Samorządu 

Uczniowskiego. 
2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego nie ingeruje w działalność Samorządu, może 
jednak służyć swoją radą i pomocą. 

3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego może uczestniczyć w zebraniach organów 
Samorządu z głosem doradczym. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin i jego zmiany są uchwalane przez Organy Samorządu Uczniowskiego  
w głosowaniu jawnym. 

2. O treści regulaminu informuje się wszystkich uczniów na zebraniach klasowych lub 
na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego. 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 

 
 
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego ....................  

 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego .............................. 

 
Racibórz, dnia 3 października 2014     
 
 

 
 

                                                                         ………………………………….. 

         Pieczęć i podpis Dyrektora 

 


