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REGULAMIN  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO 

 

Prywatnego Gimnazjum nr 2 „Szkoły Marzeń” w Piasecznie 

 

 

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

 

1. W Prywatnym Gimnazjum nr 2 „Szkole Marzeń” w Piasecznie (dalej: szkoła) działa 

Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich szkolnych 

sprawach dotyczących uczniów za pośrednictwem swojej reprezentacji. 

 

 

II. ORGANY  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO 

 

5. Organami samorządu są: 

5.1  Przewodniczący samorządu 

5.2 Zarząd samorządu, 

5.3 Rada samorządu, 

5.4 Zebranie wszystkich uczniów szkoły. 

 

III. PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

6. Przewodniczący wybierany jest zwykłą większością głosów w powszechnych, tajnych i 

bezpośrednich wyborach przez ogół uczniów w wyborach, które zarządza Dyrektor szkoły  

na wniosek Opiekuna samorządu do 30 września każdego roku szkolnego. 

7. Kandydat na przewodniczącego samorządu musi wykazać się co najmniej oceną bardzo dobrą 

z zachowania oraz średnią ocen przynajmniej 3,5 na świadectwie szkolnym za rok szkolny 

poprzedzający rok szkolny, w którym się odbywają wybory. 

8. Przewodniczący wraz z Zarządem: 

8.1  kieruje pracą samorządu, 

8.2 reprezentuje samorząd wobec dyrekcji szkoły oraz rady pedagogicznej, 

8.3 organizuje współdziałanie samorządu uczniowskiego z samorządami klasowymi i 

organizacjami działającymi w szkole. 

9. Przewodniczący przewodniczy Zarządowi, Radzie oraz Zebraniu wszystkich uczniów. 

10. Przewodniczący zobowiązany jest raz w roku składać sprawozdanie ze swojej działalności na 

ogólnym zebraniu uczniów oraz radzie pedagogicznej. 

 

 

IV. RADA ORAZ ZARZĄD SAMORZĄDU  

 

11. W skład Rady samorządu wchodzi po jednym reprezentancie każdej klasy wybieranym 

zwykłą większością głosów przez ogół uczniów danej klasy w tajnych, powszechnych i 

bezpośrednich wyborach w terminie wyznaczonym przez Opiekuna samorządu, nie później 
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jednak niż do 10 października danego roku szkolnego. Za przebieg wyborów odpowiada 

wychowawca klasy oraz Opiekun samorządu. 

12. Kandydat na członka Rady samorządu musi się wykazać co najmniej oceną dobrą z 

zachowania oraz średnią ocen przynajmniej 3,0 na świadectwie szkolnym za rok szkolny 

poprzedzający rok szkolny, w którym się odbywają wybory. 

13. Rada samorządu spotyka się przynajmniej raz na dwa miesiące lub częściej - na wniosek 

Przewodniczącego, Opiekuna samorządu lub 2/3 członków Rady. 

14. Radzie przewodniczy Przewodniczący samorządu. 

15. Rada samorządu: 

15.1  uchwala plan pracy samorządu zwykłą większością głosów w powszechnym i 

bezpośrednim głosowaniu,  

15.2 wspiera Zarząd w jego realizacji. 

16. Plan pracy samorządu zatwierdza dyrektor szkoły, który ma prawo go zmienić, jeśli jest on 

niezgodny z prawem szkolnym lub priorytetami rozwoju placówki. 

17. Zarząd samorządu składa się z 3 uczniów. Są to: 

17.1 przewodniczący samorządu (prezes Zarządu), 

17.2 uczniowie, którzy zdobyli kolejno najwięcej głosów w wyborach, 

17.3 jeśli do wyborów nie zgłosiła się wystarczająca liczba uczniów, pozostałych członków 

Zarządu wybierają członkowie Rady ze swego grona (z wyjątkiem Prezesa) w wyborach 

bezpośrednich i tajnych, zwykłą większością głosów. 

18. Przewodniczący wybiera spośród członków Zarządu swego zastępcę. 

19. Uchwały Rady oraz Zarządu przyjmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

20. Kadencja Rady oraz Zarządu trwa 1 rok. 

21. Za rażące złamanie Statutu szkoły Dyrektor może pozbawić członka Zarządu (w tym jego 

Przewodniczącego)  lub Rady pełnionej funkcji. 

22. Posiedzenia Rady są protokołowane na zasadach ustalonych przez Opiekuna samorządu.  

 

        

V. OPIEKUN SAMORZĄDU 

 

23. Opiekun samorządu: 

 

23.1  jest nauczycielem zatrudnionym w szkole, 

23.2 czuwa nad całokształtem prac samorządu, 

23.3 zapobiega konfliktom między uczniami oraz uczniami a nauczycielami, 

23.4  pośredniczy w rozstrzyganiu sporów i konfliktów między uczniami oraz uczniami a 

nauczycielami, 

23.5 dba o przestrzeganie praw ucznia, 

23.6 odpowiada za zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, 

23.7 współpracuje z gminnym/powiatowym samorządem uczniów. 

24. Opiekuna samorządu wybiera ogół uczniów w powszechnym, bezpośrednim i tajnym 

głosowaniu zwykłą większością głosów w terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, 

nie później jednak niż do 30 września. 

25. Jeśli zgłosi się nie więcej niż jeden kandydat na opiekuna, powołuje go na funkcję dyrektor 

szkoły. 

26. Kadencja opiekuna trwa 1 rok. 

27. Opiekun samorządu pełni swą funkcję do czasu wyboru nowego opiekuna.  

28. Opiekun samorządu odpowiada za realizację zasad niniejszego regulaminu, współpracuje z 

Dyrektorem szkoły ws. związanych z działalnością samorządu. 



REGULAMIN  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO PG NR 2 

 

29. Opiekun samorządu może zawiesić członka Rady lub Zarządu na czas określony, jeśli nie 

wywiązuje się on z powierzonych zadań lub poważnie złamie szkolne zasady. Przed 

uczynieniem powyższego ma obowiązek przeprowadzić konsultacje z Dyrektorem szkoły. 

30. Opiekun samorządu pomaga Przewodniczącemu samorządu utworzyć sekcje zadaniowe. 

31. Dyrektor szkoły może odwołać opiekuna samorządu, jeśli nie wywiązuje się on ze swoich 

obowiązków. W takiej sytuacji wyznacza p.o. opiekuna do czasu przeprowadzenie wyborów 

nowego opiekuna. 

 

 

VI. WYBORY SAMORZĄDOWE 

 

32. Opiekun samorządu powołuje komisję wyborczą, która odpowiada za przeprowadzenie 

wyborów na Przewodniczącego samorządu oraz członków Zarządu. 

33. Do obowiązków komisji wyborczej należy m.in.: 

33.1 przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 

33.2 przygotowanie wyborów, 

33.3 przeprowadzenie wyborów, 

33.4 obliczanie głosów, 

33.5 sporządzanie protokołu, 

33.6 ogłoszenie wyników wyborów.                                                                   

34. Kandydaci powinni wziąć udział w kampanii wyborczej, która trwa 1 tydzień, bezpośrednio 

przed wyborami. 

35. Na kartach do głosowania nazwiska umieszczane są alfabetycznie. 

36. Karty są wrzucane do urny wyborczej. 

37. Głosujący oddaje swój głos na kandydata, stawiając znak „x”. 

38. Kadencja samorządu uczniowskiego trwa 1 rok. 

39. Do czasu ukonstytuowania się nowych władz samorządu władzę sprawuje poprzedni Zarząd 

oraz Rada. 

 

DOKUMENTACJA SAMORZĘDU UCZNIOWSKIEGO 

 

                                                                    

40. Na dokumentację samorządu składają się: 

40.1 Niniejszy regulamin. 

40.2 Roczny plan pracy. 

40.3 Protokoły zebrań Rady. 

40.4 Dokumentacja wyborcza (oddane głosy, protokół komisji). 

41. Dokumentacja przechowywana jest w sekretariacie szkoły. 

42. O jej kompletność dba Opiekun samorządu. 

                                                                                                                                

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

43. Kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrektor szkoły. 

44. Regulamin nadaje Dyrektor szkoły. 

45. Regulamin wchodzi w życie 30 sierpnia 2013 r. 

 

Zatwierdził: 

Kazimierz Stankiewicz 

Dyrektor PG nr 2 


