REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
GIMNAZJUM W ZEBRZYDOWICACH

ROZDZIAŁ I
NAZWA REPREZENTACJI UCZNIÓW

1. W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej „samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.
3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów
gimnazjum.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SAMORZĄDU

4. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz
dyrektorowi szkoły wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw
szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw
uczniów, takich jak:
4.1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego
treścią, celami i wymaganiami,
4.2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce
i zachowaniu
4.3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające
zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym,
a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4.4. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej,
sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami
możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
4.5. Prawo opiniowania
i profilaktycznego szkoły,

programu

wychowawczego

4.6. Prawo opiniowania pracy nauczyciela,
4.7. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna
samorządu,
5. Samorząd w celu realizacji swoich zadań opracowuje roczny
ramowy plan pracy.

ROZDZIAŁ III
ZASADY DZIAŁANIA SAMORZĄDU

6. Samorząd działa w oparciu o samorządy klasowe wszystkich klas
gimnazjum.
7. Zebranie ogólne samorządów klasowych, zwane dalej „zebraniem
ogólnym” jest najwyższą władzą stanowiącą – organem stanowiącym.

ROZDZIAŁ IV
TRYB WYBORÓW ORGANÓW SAMORZĄDU

8. Wybory organów samorządu są równe, tajne i powszechne.

9. Kadencja organów samorządu trwa jeden rok od momentu
wybrania. Tę samą funkcję pochodzącą z wyboru uczeń może pełnić
nie dłużej niż przez dwie kadencje.
10. Dopuszcza się możliwość łączenia funkcji w samorządzie i w
samorządzie klasowym.
11. Kandydować w wyborach może każdy uczeń, charakteryzujący się
nienaganną postawą uczniowską i niesprawiający problemów
wychowawczych.
12. Kandydaci są wybierani z poszczególnych klas w ilości dwóch osób
– mogą to być również członkowie samorządów klasowych.
13. Wybory poprzedzone są kampanią wyborczą trwającą minimum
jeden tydzień, podczas której kandydaci mają prawo do
zaprezentowania własnego programu działania.
14. Przewodniczącym samorządu zostaje kandydat, który otrzymał
największą liczbę głosów.
15. Akcję wyborczą na terenie szkoły przeprowadza ustępujący
samorząd i podaje wyniki do publicznej wiadomości w ciągu 24
godzin od ich zakończenia.
16. W przypadku niekompetencji przewodniczącego samorządu
pozostali członkowie wraz z opiekunem mają prawo odwołać go
z pełnionej funkcji.
17. Niekompetencją jest m.in. niewypełnienie obowiązków i zadań
wynikających z pełnienia powierzonej funkcji, działanie niezgodne
z regulaminem samorządu, ośmieszanie pełnionej przez siebie
funkcji, działanie na szkodę społeczności uczniowskiej, a także
zaniedbywanie obowiązków szkolnych i zachowanie niegodne ucznia.

ROZDZIAŁ V
RAMOWY PLAN PRACY SAMORZĄDU

18. Za opracowanie planu pracy odpowiedzialny jest przewodniczący
samorządu.
19. Podczas opracowania planu pracy samorząd konsultuje się
z opiekunem.
20. Samorząd przedstawia ramowy plan pracy oraz sprawozdanie
z jego realizacji dyrektorowi szkoły.
21. Plan pracy powinien uwzględniać działalność kulturalną,
oświatową, sportową i rozrywkową, zgodnie z własnymi potrzebami
i możliwościami organizacyjnymi.

ROZDZIAŁ VI
FUNDUSZE SAMORZĄDU

22. Środki finansowe na działalność pochodzą:
22.1. Z wypracowanych środków własnych (np. organizacji
dyskotek, zbiórki surowców wtórnych),
22.2. Z darowizn, dotacji ( np. rady rodziców),
23. Pieczę nad funduszami sprawują zastępcy przewodniczącego wraz
z opiekunem samorządu.

ROZDZIAŁ VII
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

24. Uczeń ma prawo do:
24.1. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową
oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.
24.2. Zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią,
celami i stawianymi wymaganiami.
24.3. Bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą fizyczną
i psychiczną, poszanowania godności osobistej poprzez życzliwe
podmiotowe traktowanie w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
24.4. Ochrony prywatności,
24.5. Indywidualnego traktowania w zależności od możliwości
intelektualnych,
24.6. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
24.7. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny zgodnie z WSO
i PSO,
24.8. Ograniczenia ilości sprawdzianów – najwyżej trzech
sprawdzianów w ciągu tygodnia (z wyjątkiem przekładania terminów
na własne życzenie), przy czym nie więcej niż jeden sprawdzian
dziennie,
24.9. Wiedzy na temat terminu i zakresu materiału
obowiązującego na sprawdzian przynajmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem (tzw. kartkówka jest formą bieżącej kontroli z zakresu
2-3 tematów, w związku, z czym nie dotyczą jej wcześniejsze
ustalenia).

24.10 dwa razy w tygodniu wylosowania tzw. „szczęśliwego
numerka”

24.11. Jednego w semestrze tzw. „ dnia klasowego”. Dzień
klasowy nie obowiązuje przy zapowiedzianych sprawdzianach. Dzień
klasowy nie może być wykorzystany w okresie dwóch tygodni przed
wystawieniem oceny śródrocznej i końcowo rocznej.
24.12. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
24.13. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności
dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
24.14. Organizowania wycieczek i wyjść poza szkołę – zgodnie
z odrębnymi przepisami.
24.15. Korzystania pomocy stypendialnej, bądź doraźnej
finansowej - zgodnie z odrębnymi przepisami.
24.16. Wyrażania opinii dotyczących przeniesienia ucznia do
innej klasy, szkoły.
24.17. Wyrażania opinii o pracy nauczyciela.
25. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych
w statucie szkoły, a zwłaszcza:
25.1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach
szkolnych.
25.2. Uczyć się na miarę swoich możliwości i troszczyć o własny
rozwój.
5.3. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do
kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób.
25.4. Dbać o własne zdrowie, być odpowiedzialnym za życie
własne i kolegów.

25.5. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

ROZDZIAŁ VIII
NAGRODY I KARY

26. Za szczególnie wyróżniającą się postawę statut szkoły przewiduje
dla uczniów następujące nagrody:
26.1. Pochwałę wychowawcy klasy,
26.2. Pochwałę dyrektora szkoły wobec wszystkich uczniów,
26.3. Dyplom uznania,
26.4. Tytuł najlepszego absolwenta (przedmiotów humanistycznych,
matematyczno - przyrodniczych i artystycznych),
26.5. Tytuł najlepszego sportowca,
26.6. Nagrodę rzeczową,
26.7. Stypendium za wyniki w nauce,
27. Za nieprzestrzeganie statutu szkoły i lekceważenie obowiązków
szkolnych oraz zakłócanie toku lekcji uczeń może zostać ukarany:
27.1. Upomnieniem wychowawcy klasy,
27.2. Upomnieniem dyrektora szkoły,
27.3. Publicznym upomnieniem lub naganą,
27.4. Zawieszeniem praw do przynależności w pozaszkolnych klubach,
27.5. Karnym przeniesieniem do równoległej klasy,
27.6. Karnym przeniesieniem do innej szkoły,

28. Niektóre nagrody i kary mogą być stosowane łącznie.
29. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej
wobec niego karze.

