Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej
im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
w Rąbieniu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz.
425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

§2
W Szkole Podstawowej im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego działa
Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.

§3
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Samorząd jest jedynym
reprezentantem ogółu uczniów Szkoły.

§4
Rada Samorządu jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej
powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną
i Radą Rodziców.

§5
Zarząd i Rada Samorządu reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady
pracy Samorządu ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę Samorządu.

§6
Cele Samorządu Uczniowskiego:
•

reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły,

•

rozwijanie

samorządności

za funkcjonowanie szkoły,

i

współodpowiedzialności

uczniów

• kształtowanie umiejętności efektywnego działania zespołowego, pobudzanie
i organizowanie różnych form aktywności uczniów w tym działalności
kulturalnej, rozrywkowej, sportowej, charytatywnej.

§7
Główne zadania Samorządu to:
•

Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów
klasowych.

•

Czynne uczestniczenie w życiu szkoły – współtworzenie obowiązujących
zasad,

współudział

w

realizacji

dydaktycznych,

wychowawczych

i opiekuńczych zadań szkoły.
•

Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego
włączania się w działalność Szkoły.

•

Organizowanie działalności kulturalno – oświatowej zgodnie z potrzebami
uczniów i możliwościami Szkoły.

• Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej
lub mających trudności w nauce.

§8
Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej
oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w
sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz
podstawowych praw uczniów, do których należą:
•

prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego
treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

•

prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

•

prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością
zaspokajania własnych zainteresowań,

•

prawo redagowania gazetki szkolnej,

•

prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami

organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem,

• prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
§9
Samorząd może powołać Rzecznika Praw Ucznia.

§ 10
Na wniosek Samorządu może być powołany Sąd Koleżeński.

§ 11
Samorząd może wydać opinię dotyczącą pracy danego nauczyciela i przedstawić
ją Dyrektorowi Szkoły.

§ 12
W celu właściwego rozpoznania sytuacji i problemów nurtujących uczniów, Samorząd
może przeprowadzić ankiety.
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 13
Organami Samorządu są:
•

Zarząd Samorządu uczniowskiego,

• Rada Samorządu Uczniowskiego.
§ 14
Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:
•

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i
Rady Samorządu Uczniowskiego,

•

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,

• Sekretarz.
§ 15
Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego to Samorządy Klasowe wybierane
w poszczególnych oddziałach.

§ 16
•

Kadencja wszystkich Organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.

• Organy Samorządu zobowiązane są raz na semestr składać sprawozdanie ze
swojej działalności na ogólnym zebraniu uczniów.

§ 17
Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:
•

•

Samorząd Klasowy:
•

reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU,

•

organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.),

•

wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,

•

organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

Rada Samorządu Uczniowskiego:
•

uchwala Regulamin SU,

•

podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,

•

podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,

•

ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,

•

podejmuje

decyzje

w

sprawie

odwołania

organów

Samorządu

lub poszczególnych osób, jeśli nie wywiązują się z powierzonych im
zadań,

•

•

pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,

•

dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
•

kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,

•

wykonuje uchwały Rady SU,

•

czuwa nad terminową realizacją planu pracy,

•

rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,

• występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej,
Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji.

§ 18
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
•

reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

•

kieruje pracą Samorządu,

•

zwołuje w porozumieniu z opiekunem Samorządu zebrana Rady Samorządu,
oraz Zarządu,

•

przewodniczy w zebraniach Rady Samorządu,

• organizuje współdziałanie Samorządu z Radami klasowymi.
§ 19
Dla realizacji swoich zadań Zarząd Samorządu Uczniowskiego może powoływać sekcje
stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres
działalności
i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz
skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

§ 20
Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów.
TRYB WYBORU ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 21
Tryb wyboru Zarządu Samorządu Uczniowskiego:
•

W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV – VIII w głosowaniu
tajnym
i powszechnym.

•

Wybory odbywają się we wrześniu po zakończeniu wyborów Samorządów
Klasowych.

•

Każda klasa zgłasza, co najmniej dwóch kandydatów do Zarządu Samorządu
Uczniowskiego – mogą to być przedstawiciele Samorządu klasowego.

•

Wybory poprzedzone są kampanią wyborczą, trwającą jeden tydzień, podczas
której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu

działania
w strukturach Samorządu Uczniowskiego.
•

Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów.

•

Jeśli dwie lub więcej osób zdobyły taką samą ilość głosów, odbywa się duga
tura wyborów.

•

Dwie kolejne osoby z największą liczbą głosów zostają kolejno: zastępcą
przewodniczącego, sekretarzem.

•

W celu przeprowadzenia wyborów Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje
trzyosobową komisję wyborczą złożoną z uczniów klas IV-VIII.

•

W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do wyborów.

• Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun Samorządu.
§ 22
W przypadku niekompetencji członka rady samorządu uczniowskiego pozostali
członkowie wraz z opiekunem mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji, co jednak nie
oznacza równoczesnego pozbawienia członkostwa w radzie.

§ 23
Niekompetencją jest m.in. niewypełnienie obowiązków i zadań wynikających
z pełnienia danej funkcji, działanie niezgodne z regulaminem samorządu, ośmieszanie
pełnionej przez siebie funkcji, działanie na szkodę społeczności uczniowskiej,
rady samorządu uczniowskiego i innych organów szkolnych, a także zachowanie
niegodne ucznia.

§ 24
Członek, któremu zarzuca się niekompetencję, ma prawo odwołać się do ogólnego
zebrania uczniów. Po przedstawieniu przez niego odpowiednich argumentów zebranie
może odwołać decyzję rady.

ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 25
Wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje
Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 26
Opiekun Samorządu Uczniowskiego w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję
z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną ustala nowego Opiekuna.

§ 27
Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie:
•

czuwać nad całokształtem prac Samorządu,

•

prowadzić dokumentację rozliczeń finansowych,

•

pośredniczyć między uczniami a nauczycielami,

•

doradzać i wspomagać inicjatywy uczniowskie,

•

pośredniczyć w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach.
FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 28
Samorząd Szkolny może uzyskiwać dochody:
•

Ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne.

•

Z organizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów itp.

•

Ze sprzedaży surowców wtórnych.

•

Ze środków przekazanych przez sponsorów.

•

Ze środków przekazanych przez Radę Rodziców.

•

Z innych źródeł.

§ 29
Finanse Samorządu wpłacane są na konto Rady Rodziców. Wszelkie operacje finansowe
są ewidencjonowane. Samorząd nie prowadzi osobnego rachunku bankowego.
DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 30
Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:
•

Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

•

Plany pracy,

•

Ewidencja dochodów i wydatków,

•

Sprawozdania z działalności za I i II semestr.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31
Wszyscy uczniowie są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem Samorządu.

§ 32
Odpisy regulaminu otrzymują: przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, gospodarze
klas, Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

§ 33
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły.

§ 34
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących Samorządu
decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem Samorządu
Uczniowskiego.

