Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski (zwany dalej SU) ich
przedstawicielem jest Rada Samorządu Uczniowskiego (zwana dalej RSU)
2. SU działa zgodnie ze statutem szkoły.
§2. WŁADZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Władze SU szkoły tworzy RSU, której kadencja kończy się wraz z ukonstytuowaniem się
nowej RSU. Od pierwszego września do końca kadencji RSU składa się z członków RSU
uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do Gimnazjum Społecznego MTE.
2. W skład RSU wchodzi po jednym przedstawicielu każdej pierwszej klasy oraz siódemka
przedstawicieli klas drugich i trzecich.
3. Pierwsze posiedzenie RSU po wyborach zwołuje Dyrektor Szkoły lub opiekun SU, gdy
taki zostanie w szkole powołany.
4. Na pierwszym posiedzeniu RSU wybiera z pośród siebie przewodniczącego RSU 2/3
głosów członków RSU, przy obecności wszystkich członków RSU.
5. Pozostałe funkcje członkowie RSU rozdzielają zgodnie z własnymi potrzebami.
6. RSU podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3
regulaminowego składu RSU.
7. Posiedzenia RSU muszą być zwoływane przynajmniej 3 razy w miesiącu.
8. Na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków RSU przewodniczący lub w przypadku
jego nieobecności w szkole jego zastępca lub sekretarz ma obowiązek zwołania posiedzenia
RSU w każdym czasie
§3 PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO RSU
1. Na czele RSU stoi przewodniczący.
2. Przewodniczący ma obowiązek przynajmniej trzy razy w miesiącu zwołać spotkanie RSU.
3.Przewodniczący odpowiada za przedłożenie Dyrektorowi w ciągu dwóch tygodni od
wyborów planów działania RSU na najbliższy rok szkolny.
4. Przewodniczący ma obowiązek sprawdzać obecność na spotkaniach RSU.
5.Przewodniczący ma obowiązek protokołować spotkania RSU i przedstawiać je Dyrektorowi
i opiekunowi SU.
6. Przewodniczący odpowiada za porządek na zebraniach RSU
7. Przewodniczący jest obecny na akcjach organizowanych przez RSU albo wyznacza osobę
za nie odpowiedzialną.
8.W przypadku równego rozłożenia się głosów "za" i "przeciw" głos przewodniczącego jest
rozstrzygający.
9. Przewodniczący ma prawo usunąć członka z RSU, jeśli ten był na pond 60% spotkań RSU
nieobecny.
11. Przewodniczący po semestrze sprawowania funkcji poddaje się ewaluacji RSU.

§4 WYBORY DO WŁADZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Wybory do RSU odbywają się raz do roku, w trzecim tygodniu roku szkolnego.
2. Datę, kalendarz wyborów oraz skład komisji wyborczej wyznacza Dyrektor Szkoły.
3. W skład komisji wyborczej wchodzi czterech uczniów i jeden nauczyciel.
4.Wybory poprzedzone są tygodniową kampanią wyborczą.
5.W wyborach biorą udział uczniowie klas drugich i trzecich.
6. Uczniowie klas pierwszych wyłaniają swojego przedstawiciela do RSU na godzinach
wychowawczych w trzecim tygodniu roku szkolnego.
7. Wybory do RSU są równe, powszechne, tajne i bezpośrednie.
8. Najpóźniej na 3 dni przed ogłoszona datą wyborów uczniowie zgłaszają komisji wyborczej
kandydatów do RSU.
9.Aby zgłoszenie było ważne, kandydat musi uzyskać poparcie co najmniej piętnastu uczniów
na odpowiednich kartach przygotowanych przez komisję wyborczą.
10.Kandydat nie może mieć podpisanego kontraktu.
11.Kandydat nie może mieć wdrożonych dwóch i więcej programów naprawczych w
poprzednim roku szkolnym.
12. W dniu wyborów komisja wyborcza ogłasza listę kandydatów, którzy uzyskali poparcie
wymagane regulaminem.
13.Kampania wyborcza musi być prowadzona zgodnie z zasadami „fair play”. W przypadku
złamania tych zasad Dyrektor Szkoły, po konsultacjach z komisją wyborczą, może podjąć
decyzję o wykluczeniu kandydata.
14.Wybory przeprowadzane są na terenie szkoły na przerwach wyznaczonych przez
Dyrektora szkoły.
15. W trakcie trwania lekcji zapieczętowana urna przechowywana jest w sekretariacie szkoły i
w tym czasie nie będzie można oddawać głosów.
16. Komisja wyborcza prowadzi rejestr wyborców i odpowiedzialna jest za dyscyplinę w
trakcie glosowania. W razie problemów zwróci się do Dyrektora Szkoły o przerwanie lub
unieważnienie głosowania.
17. Komisja wyborcza ma jeden dzień na podliczenie wyników głosowania i podanie ich do
publicznej wiadomości.
18. Wyniki wyborów obliczane są według następującej zasady:
a). w pierwszej kolejności ustala się liczbę głosów, jakie uzyskali poszczególni kandydaci
z podziałem na klasy
b). następnie przydziela się mandaty siedmiu kandydatom z klas drugich i trzecich, którzy
uzyskali największą liczbę głosów.
19. Komisja wyborcza sporządzoną dokumentację wyborczą przekazuję do sekretariatu
szkoły, gdzie musi być przechowywana co najmniej do następnych wyborów.
§5 TRYB ODWOŁANIA RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIWGO LUB
POSZCZEGÓLNYCH JEGO CZŁONKÓW
1. RSU może odwołać Dyrektor Szkoły na wniosek referendum uczniowskiego.
2. Dyrektor Szkoły ma obowiązek zwołać referendum uczniowskie na pisemny wniosek co
najmniej 1/3 uczniów szkoły.
3. RSU może również ustąpić na własny wniosek.
4 Członka RSU może odwołać Przewodniczący SU w przypadku opuszczenia przez niego
więcej niż 60% spotkań RSU.

5 W przypadku kiedy członek RSU w trakcie trwania jego kadencji zacznie podlegać
kontraktowi lub zostanie wdrożony wobec niego drugi w danym roku szkolnym program
naprawczy, może on być odwołany na wniosek RSU lub Rady Pedagogicznej
6. Powtórne wybory zarządza się jedynie w przypadku, gdy do końca kadencji RSU jest
więcej niż 4 miesiące.
6. W przypadku ustąpienia członka RSU wybranego z parytetu klasowego wyznacza się
klasowe wybory uzupełniające. Regulamin SU stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku ustąpienia członka RSU wybranego z parytetu szkolnego mandat obejmuje
uczeń, który w wyborach uzyskał kolejną największą liczbę głosów.
§6 UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.
1. RSU zgłasza petycje i wnioski do Dyrektora Szkoły, bądź Rady Pedagogicznej. W obu
przypadkach musi otrzymać rozstrzygającą odpowiedź wraz z uzasadnieniem.
2. RSU ma prawo do odbywania spotkań konsultacyjno-wychowawczych z Dyrektorem
Szkoły i opiekunem samorządu.
3. RSU ma prawo organizować różnego rodzaju imprezy kulturalne na terenie szkoły. Mogą
się one odbywać po dostarczeniu do Dyrektora Szkoły listy opiekunów i osób
odpowiedzialnych za utrzymanie porządku oraz wskazania źródeł finansowania imprezy co
najmniej tydzień przed planowaną imprezą.
4. RSU ma prawo do organizowaniu konkursów i przyznawania nagród.
5. RSU może wystąpić do Dyrektora Szkoły o zawieszenie wykonywania kary w stosunku do
każdego ucznia.
6. RSU ma prawo wydawać własne informacje i komunikaty.
7. Przedstawiciele RSU mają prawo uczestniczyć w obradach Rady Szkoły.
8.Przedstawiciele RSU mają obowiązek rozliczyć się ze swojej działalności przed
społecznością szkolną przynajmniej dwa razy w roku szkolnym.
9.Przedstawiciele RSU maja prawo uczestniczyć w godzinach wychowawczych
poszczególnych klas po uzgodnieniu z wychowawcą klasy.
10.Przedstawiciele RSU mają obowiązek jedno spotkanie w miesiącu odbywać w obecności
chętnych uczniów i opiekuna RSU.
11.Praca RSU może być uznana za długotrwały wolontariat. Decyzję podejmuje Dyrektor lub
opiekun RSU.

