Załącznik nr 4
do Statutu Gimnazjum
z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18
im. I. J. Paderewskiego
w Warszawie

REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 18
IM. I. J. PADEREWSKIEGO W WARSZAWIE.
§1
Cele samorządu uczniowskiego.
1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz
współuczestnictwo w realizacji celów wychowawczych szkoły.
2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego
wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.
3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do
aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
§2
Zadania Samorządu Uczniowskiego.
1. Spełnianie wobec władz szkoły rzecznika interesów ogółu społeczności uczniowskiej.
2. Współdziałanie w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań
naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno- krajoznawczych, organizowanie
wypoczynku i rozrywki.
3. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, motywowanie uczniów do wykonywania
niezbędnych prac na rzecz szkoły i klasy.
4. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i
nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłoszenie go
poprzez Opiekuna Samorządu Dyrektorowi szkoły lub Rzecznikowi Praw Ucznia.
§3
Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego.
Samorząd Uczniowski ma prawo:
1. Przedstawiać swoje propozycje do programu wychowawczego szkoły i
wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
2. Wyrażać opinie dotyczące problemów młodzieży, brać udział w opiniowaniu
przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności szkolnej.
3. Wydawać gazetkę szkolną, prowadzić i korzystać z gabloty w celu informowania
ogółu uczniów o swojej działalności.
4. Zgłaszać uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz udzielać
poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej im kary.
5. Organizować wybory na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady
Pedagogicznej oraz Rzecznika Praw Ucznia.

6. Dysponować w porozumieniu z Opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu
Samorządu Uczniowskiego oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.
§4
1. Wszyscy uczniowie Szkoły należą do Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie
poszczególnych klas tworzą Samorząd Klasy.
2. Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego jest ogólne zebranie uczniów, funkcję
najwyższej władzy Samorządu Uczniowskiego pełni również Rada Samorządu
złożona z przedstawicieli Samorządów Klasowych.
3. Radę Samorządu reprezentuje Prezydium Samorządu Uczniowskiego, w skład,
którego wchodzi:
- przewodniczący,
- zastępca,
- sekretarze.
4. Prezydium Samorządu Uczniowskiego wybierane jest w wyborach ogólnoszkolnych
według szkolnej ordynacji wyborczej.
5. Kadencja Prezydium Rady Uczniów trwa przez cały rok szkolny. Uczeń może pełnić
tę samą funkcję pochodzącą z wyboru nie dłużej niż dwie kadencje.
6. Samorząd Uczniowski może powołać Sąd Koleżeński do rozpatrywania konfliktów
miedzy uczniami.
§5
1. Rada Samorządu współpracuje z wychowawcami klas i władzami szkoły,
uzgadniając z nimi plan pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.
2. Rada Samorządu informuje ogół uczniów o swojej działalności.
3. Zebrania Rady Uczniów odbywają się z reguły raz w miesiącu. Jeżeli wyniknie
potrzeba to częściej.
§6
Fundusze Samorządu Uczniowskiego.
1. Samorząd Uczniowski może posiadać własne fundusze które służą finansowaniu
jego działalności. Dysponentem ich jest Rada Uczniów w porozumieniu z
opiekunem.
2. Fundusze Samorządu mogą być tworzone:
a) z kwot uzyskanych przez uczniów np. zbiórki makulatury,
b) z organizowanych przez Samorząd Uczniowski imprez dochodowych,
c) ze środków przekazanych przez Radę Rodziców.
§7
Współpraca władz szkolnych z Samorządem Uczniowskim.
1. Udzielanie pomocy w działalności Samorządu Uczniowskiego w szczególności w
przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
2. Zapoznanie Rady Uczniów z tymi elementami programu wychowawczego szkoły,
których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz
informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły.

3. Zapewnienie w miarę możliwości warunków materialnych i organizacyjnych
niezbędnych do działalności Samorządu Uczniowskiego.
4. Zasięganie opinii uczniowskich w sprawach dotyczących uczniów.
5. Czuwanie nad zgodnością działania Samorządu Uczniowskiego z celami
wychowawczymi szkoły.
6. Sprawowanie nadzoru i udzielanie pomocy w zakresie zgodnego z obowiązującymi
przepisami gospodarowania środkami finansowymi.
7. Zapewnienie koordynacji działalności Samorządu Uczniowskiego z działalnością
szkoły.
8. Powołanie opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej.
§8
Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań w szczególności wymagających udziału
nauczycieli i Dyrekcji Szkoły.
2. Zapewnienie z upoważnienia Dyrektora Szkoły niezbędnych warunków
organizacyjnych do samorządnej działalności młodzieży.
3. Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu Uczniowskiego, w tym również
w zakresie dysponowania jego funduszami.
4. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw
uczniowskich.
5. Uczestniczenie w ocenianiu pracy Samorządu Uczniowskiego dokonywanej przez
Dyrekcję Szkoły i Radę Pedagogiczną

Przewodniczący Samorządu Szkolnego

Opiekun Samorządu

