
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II 

1. Samorząd Uczniowski jest społecznym organem szkoły, w skład którego wchodzą 

wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 48.  

2. Samorząd Uczniowski wyłania swoich przedstawicieli, tzn. przewodniczących 

poszczególnych klas, którzy wraz z Radą tworzą Parlament Uczniów. Obradami 

Parlamentu kieruje Przewodniczący Szkoły (bądź w przypadku braku 

Przewodniczącego – Pełniący Obowiązki Przewodniczącego, w przypadku jego braku 

jakikolwiek obecny członek Rady, w przypadku jego braku wybrany w wyborach 

jawnych i bezpośrednich jakikolwiek członek Parlamentu). 

3. Parlament uczniów podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące społeczności szkolnej. 

Do jego kompetencji należy: 

 Kontrolowanie pracy Rady i  Przewodniczącego Szkoły,  

 Zatwierdzanie planu pracy Rady i sprawozdania z jej rocznej działalności, 

 Zatwierdzanie terminu wyborów szkolnych, 

 Zatwierdzanie wniosków Rady dotyczących społeczności szkolnej, 

 Zarządzanie referendum uczniowskiego nad zgłoszonym wnioskiem, w przypadku 

uznania, że decyzję nad omawianym wnioskiem powinni podjąć wszyscy 

uczniowie, bądź na wniosek Rady Samorządu, 

 Zatwierdzanie opinii i ocen wydanych przez Radę na wniosek Dyrektora szkoły, 

bądź Rady Pedagogicznej, 

 W przypadku braku jakichkolwiek członków Rady Samorządu wybieranie 

Pełniącego Obowiązki Przewodniczącego Szkoły do czasu wyboru nowej Rady i 

nowego Przewodniczącego, 

 Wyznaczanie terminu i przeprowadzanie wyborów na Rzecznika Praw ucznia w 

szkole (kandydatów zgłaszają do Rady uczniowie po uzyskaniu zgody nauczyciela 

na kandydowanie) 



 Opiniowanie Statutu Szkoły,  

4. Pracą Parlamentu kieruje 8 osoba Rada Samorządu, która stanowi jego organ 

wykonawczy. Do kompetencji Rady należy: 

 Przyjmowanie, omawianie i prezentowanie Parlamentowi, wniosków uczniów 

Gimnazjum, 

 Przygotowanie własnych wniosków do Parlamentu, 

 Przygotowywanie rocznego planu pracy Samorządu uczniowskiego i zdawanie 

sprawozdania z jego realizacji, 

 Rozpowszechnianie wśród uczniów informacji o przedsięwzięciach Samorządu 

Uczniowskiego,  

 Organizacja imprez i przedsięwzięć Samorządu Uczniowskiego, 

 Przygotowywanie i przedstawianie na wniosek Dyrektora Szkoły opinii na temat 

Szkoły i nauczycieli po uzyskaniu akceptacji Parlamentu, 

 Przygotowanie i przedstawianie Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi 

wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących uczniów szkoły, a w 

szczególności stroju ucznia, regulaminu szatni oraz imprez organizowanych przez 

samorząd, po uzyskaniu akceptacji Parlamentu, 

 Współpraca z organizacjami międzyszkolnymi jak np. Młodzieżowa Rada 

Dzielnicy i wprowadzanie na terenie naszej szkoły wspólnych przedsięwzięć, 

 Podczas głosowań w Radzie obowiązuje zwyczajna większość głosów, 

5. Ordynacja wyborcza do Rady Samorządu: 

 Wybory do rady odbywają się w na początku roku szkolnego w celu uzupełnienia  

składu osobowego. Ich termin ustala Przewodniczący Szkoły (bądź w Przypadku 

braku przewodniczącego – Pełniący Obowiązki Przewodniczącego) po 

konsultacjach z Radą Pedagogiczną, a następnie zatwierdza go Parlament. W 

przypadku braku jakiegokolwiek przedstawiciela Rady Samorządu, termin 

wyborów wyznacza Parlament Uczniów, 



 Za przeprowadzenie wyborów i weryfikację list zgłoszonych przez kandydatów 

odpowiada z ramienia Szkoły Opiekun Samorządu, a z ramienia Społeczności 

Szkolnej Przewodniczący Szkoły, bądź w przypadku jego braku Pełniący 

obowiązki Przewodniczącego i aktualna Rada Samorządu. W przypadku braku 

jakichkolwiek członków Rady w danym roku szkolnym obowiązek ten spada na 

wytypowaną przez Parlament komisję, 

 Do Rady Samorządu kandydować może każdy uczeń, który posiada przynajmniej 

dobrą ocenę z zachowania i któremu uda się zebrać przynajmniej 40 podpisów 

uczniów popierających jego kandydaturę, 

 Kandydaci do Rady zgłaszają swoją kandydaturę do Opiekunów Samorządu i 

otrzymują listy na podpisy popierające kandydaturę. Wymagane podpisy należy 

zebrać najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem wyborów, 

 Wybory poprzedzone są tygodniową kampanią wyborczą, podczas której 

kandydaci prezentują swoje programy, 

 Na wniosek kandydatów, możliwe jest przeprowadzenie debaty organizowanej 

przez opiekunów samorządu uczniowskiego, 

 Rada wybierana jest w wyborach tajnych, powszechnych, bezpośrednich i 

równych, 

 W przypadku zbyt małej liczby kandydatów w stosunku do ilości wolnych miejsc 

w głosowaniu zawsze odpada osoba, która uzyskała najmniejszą liczbę głosów, a 

Rada Samorządu będzie posiadała skład okrojony. W połowie roku możliwe jest 

przeprowadzenie na wniosek Rady wyborów uzupełniających,  

 Członka Rady Samorządu można odwołać na wniosek Przewodniczącego, 

Parlamentu, członków Rady, Rady Pedagogicznej bądź Dyrektora Szkoły; 

obowiązuje zwyczajna większość głosów, głosowanie odbywa się w sposób tajny 

i bezpośredni, 

6. Radzie przewodniczy Przewodniczący Szkoły. Do jego kompetencji należy: 

 Kierowanie pracą Rady Samorządu (dzielenie pracy i kontrolowanie jej 

realizacji),  



 Kierowanie obradami Parlamentu, 

 Reprezentowanie szkoły na zewnątrz (np. w Młodzieżowej Radzie dzielnicy, 

ewentualne wyznaczenie innego reprezentanta), 

 Podpisywanie wszelkich dokumentów wydawanych przez Samorząd Szkolny, 

 Wyznaczanie swojego następcy we wszystkich obowiązkach związanych z 

realizacją piastowanej funkcji, 

 Reprezentuje społeczność szkolną na posiedzeniach Rady Pedagogicznej na 

wyraźne zaproszenie Dyrektora Szkoły, 

7. Ordynacja wyborcza na Przewodniczącego Szkoły  

 Przewodniczący wybierany jest przez Radę spośród jej członków,  

 Kandydat na przewodniczącego zgłasza swoją kandydaturę na pierwszym 

posiedzeniu Rady po wyborach, 

 Przewodniczącym może zostać tylko osoba o dobrym zachowaniu i dobrych 

wynikach w nauce. 

 Głosowanie odbywa się w sposób jawnym i bezpośredni,  

 Kadencja przewodniczącego trwa do czasu wyboru kolejnego przewodniczącego 

po następnych wyborach, bądź do czasu jego odwołania ze stanowiska  

 Odwołać przewodniczącego można na wniosek członka Rady, Parlamentu, Rady 

Pedagogicznej, Dyrektora Szkoły; głosowanie nad odwołaniem odbywa się w 

sposób tajny i bezpośredni, obowiązuje zwyczajna większość głosów, 

 Od razu po odwołaniu przewodniczącego Rada wybiera jego następcę. 


