REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
GIMNAZJUM NR 11
W SZCZECINIE
1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie art. 55 ust.1-5 Ustawy o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm. ) oraz
Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.
2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
3. Organy Samorządu Uczniowskiego:
a) Samorządy Klasowe w składzie:
a) przewodniczący klasy,
b) zastępca przewodniczącego,
c) skarbnik,
b) Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie:
a) Przewodniczący,
b) Zastępca,
c) Skarbnik,
d) Sekretarz,
4. Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:
a) Samorządu Klasowego:
a) reprezentuje klasę na zewnątrz,
b) organizuje życie klasy (imprezy klasowe, pozalekcyjne),
c) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
d) organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.
b) Rada Samorządu Uczniowskiego:
a) podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w regulaminie,
b) ustala i zatwierdza plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany
rok szkolny oraz dokonuje wspólnie z opiekunem podsumowania
swojej pracy w formie sprawozdania,
c) dokonuje wyboru opiekuna SU (warunkiem wyboru nauczyciela na
opiekuna jest wyrażenia przez niego zgody),
d) reprezentuje interesy wszystkich uczniów Gimnazjum Nr 11,
e) współpracuje z Dyrektorem szkoły i wszystkimi organami
statutowymi,
f) w zależności od potrzeb oraz możliwości :
 wydaje gazetkę szkolną,
 prowadzi kronikę szkolną,
 prowadzi działalność mającą na celu rozwijanie
i zaspakajanie zainteresowań uczniów,
 wpływa na życie szkoły poprzez działalność samorządów,
5. Członkowie samorządów klasowych, tworzący Radę SU na pierwszym spotkaniu
nowego roku szkolnego wybierają spośród siebie: przewodniczącego szkoły, zastępcę,
skarbnika i sekretarza.
6. Kadencja wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok (do momentu
wyboru nowego SU).

7. Opiekun samorządu.
a) opiekun SU zostaje wyłoniony w wyborach powszechnych, tajnych i równych przez
całą społeczność uczniowską GM 11,
b) opiekunem może zostać osoba, która uczy w gimnazjum i wyraziła zgodę na
kandydowanie,
c) wybory opiekuna powinny odbyć się w czerwcu roku szkolnego, w którym kończy się
kadencja dotychczasowego opiekuna,
d) kadencja opiekuna trwa 3 lata,
e) opiekun inspiruje i czuwa nad całokształtem zadań podejmowanych przez Samorząd
Uczniowski, pomaga w prowadzeniu właściwej dokumentacji (w tym planu pracy SU i
sprawozdania z realizacji zadań),
8. Do realizacji swoich zadań Rada SU może powołać sekcje:
a) tworzą je – jako przewodniczący – wskazani przez przewodniczącego Rady
SU członkowie Rady SU w oparciu o kontakty uczniowskie, członkiem sekcji
może zostać każdy uczeń szkoły,
b) składy osobowe sekcji zatwierdzane są w głosowaniu jawnym,
c) powołane sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok) lub
nadzwyczajny(doraźny).
9. Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej
2/3 regulaminowego składu Rady.
10. Rada SU przed podjęciem uchwały dotyczącej danego zagadnienia może
przeprowadzić ogólnoszkolne referendum.
11. W sprawach spornych Rada SU i opiekun SU odwołują się do Dyrektora Szkoły.
12. Niniejszy Regulamin stosuje się łącznie ze Statutem Szkoły od dnia uchwalenia.

Aktualizacja podstawy prawnej : Zarządzenie Nr 23 Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Szczecinie z dnia 25.04.2016 r.,
Zarządzenie Nr 8 Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Szczecinie z dnia 22 marca 2017 r.

