Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum nr 2 w Ełku
1. Podstawę prawną regulaminu stanowią:
1/ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. /Dz.U.Nr 95 p.425 /
2/Statut Gimnazjum nr 2 w Ełku
3/Konwencja Praw Dziecka
4/Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
2. Reprezentacja uczniów szkoły przyjmuje nazwę - Szkolny Samorząd
Uczniowski .
3. Uczniowie szkoły tworzą następujące organy :
1/uczniowie klasy
2/klasowe rady uczniów
3/Szkolna rada uczniów
4/Trybunał Spraw Uczniowskich
4. Klasowe zebranie uczniów wybiera klasową radę uczniów w sposób przez
siebie określony, pod kierunkiem wychowawcy klasy. Klasowa rada uczniów
może składać się z trzech do pięciu osób , koniecznie: gospodarza, zastępcy ,
skarbnika.
Do podstawowych zadań klasowej rady uczniów należą :
1/współpraca z wychowawcą – pomoc dla wychowawcy klasy w realizacji
jego zadań
2/pomoc uczniom słabo uczącym się
3/organizowanie imprez klasowych
4/przedstawienie wniosków wychowawcy klasy we wszystkich sprawach
klasowych i szkolnych
5/występowanie do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy , za
pośrednictwem szkolnej rady uczniów oraz rady rodziców
6/współpraca z nauczycielami dyżurującymi – podczas przerw
Zmiany w klasowej radzie uczniów przeprowadza zebranie uczniów w
zależności od potrzeb.
5. Zebranie wszystkich klasowych rad uczniów zwołuje opiekun samorządu
uczniowskiego po uzyskaniu zgody dyrektora. Zebranie szkolnej rady
uczniów ustala :
1/zasady tworzenia samorządu uczniowskiego szkoły w imieniu ogółu
uczniów
2/przedstawia dyrektorowi szkoły wnioski dotyczące działalności szkoły

i udział uczniów w życiu szkoły za pośrednictwem opiekuna szkolnego
samorządu.
6. Szkolny samorząd wybierany jest na ogólnym zebraniu uczniów klas I – III.
Do kompetencji Szkolnego Samorządu Uczniowskiego należy :
1/wybór prezydium w składzie :przewodniczący,zastępca, sekretarz, skarbnik
2/wybór sekcji,
3/uchwalenie regulaminu swojej działalności , który nie może być sprzeczny
ze statutem szkoły,
4/występowanie z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw
szkoły do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły , rady rodziców
5/przedstawienie radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wniosków
i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących
realizacji podstawowych praw uczniów , takich jak :
a/ prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami,
b/ prawo do jasności i umotywowanej oceny postępów w nauce i
zachowaniu,
c/ prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym , a możliwością
rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d/ prawo organizowania działalności kulturalnej , oświatowej, sportowej
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
e/ prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę przewodniczącego
Samorządu Uczniowskiego.
7. Warunki do działalności Samorządu Uczniowskiego organizuje dyrektor
szkoły.
8. Każdy członek Samorządu Uczniowskiego musi uczestniczyć w spotkaniach
(osoba , która nie była na trzech spotkaniach zostaje usunięta z S.U.).

