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1. Samorząd Uczniowski tworzą wybrani uczniowie gimnazjum. 

2. Samorząd Uczniowski jest lojalnym partnerem Dyrekcji i Grona Pedagogicznego. 

3. Zadania Samorządu Uczniowskiego: 
 reprezentuje interesy uczniów wobec Rady Pedagogicznej oraz Dyrektora, 
 nadzoruje działalność samorządów klasowych,  
 prowadzi współzawodnictwo w szkole, 
 wzbogaca i pielęgnuje tradycje szkoły i samorządu, 
 zdobywa własny fundusz i nim gospodaruje, 
 prowadzi działalność kulturalną i gospodarczą, 
 współdziała w regulowaniu wewnętrznych stosunków dyscypliny. 

4. Prawa Samorządu Uczniowskiego: 
 prawo do organizowania życia szkolnego, 
 prawo do działalności kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej: redagowanie i wydawanie gazetki 

szkolnej, 
 prawo do zapoznania się z programem nauczania, 
 prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
 prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna RSU. 

5. Samorząd Uczniowski jest organem szkoły, obok Rady Pedagogicznej, wzajemnego współdziałania 
i rozwiązywania spraw spornych; samorząd ma prawo do: 
 możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich uprawnień, 
 wdrażania i prezentowania swoich opinii i sądów w sprawach spornych z możliwością wpływu 

na sposób załatwiania tych spraw, 
 otrzymywania bieżących informacji o decyzjach i ustaleniach podejmowanych przez inne 

organy. 

6. W przypadku konfliktu między Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców a Samorządem Uczniowskim 
mediatorem jest Dyrektor Szkoły. Jeżeli stronami są Dyrektor i któryś z wyżej wymienionych 
organów sprawę rozstrzyga organ prowadzący szkołę. 

7. Rada Samorządu Uczniowskiego jest organem kierowniczym - podejmującym decyzje za ogół 
uczniów, organizuje życie zbiorowe szkoły i nosi nazwę Rady Samorządu Uczniowskiego. 

8. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z przewodniczącego, jego zastępcy, skarbnik oraz sekcji 
organizacyjnej i dekoracyjnej. 

9. Funkcje w RSU mogą pełnić wyłącznie uczniowie bez ocen niedostatecznych za semestr 
i zachowujący się co najmniej dobrze. 

10. RSU jest jedynym reprezentantem uczniów. 

11. Ukonstytuowanie RSU ma miejsce do trzech dni po wyborach. 



Poinformowano w dniu: 
Opiekun RSU:                                                                                       
Członkowie RSU:  


