Regulamin Samorządu Uczniowskiego
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach działa Samorząd
Uczniowski zwany dalej „Samorządem”
2) Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły
3) Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły
4) Samorząd wybierany jest przez uczniów w demokratycznych wyborach.
§2. CELE I ZADANIA SAMORZĄDU:
1)

Samorząd uczestniczy w życiu szkoły poprzez:

a)

Kształtowanie właściwego stosunku uczniów do nauki

b)

Pomoc w kształtowaniu życia i pracy szkoły, organizacji działalności uczniów

c)

Organizowanie czasu wolnego

d)

Organizowanie apeli okolicznościowych

e)

Wydawanie gazetki szkolnej, informatorów i biuletynów

f)

Prace społeczne na rzecz szkoły i środowiska
2)

Samorząd współpracuje z nauczycielami w celu osiągnięcia przez uczniów jak

najlepszych wyników nauczania.
3)

Broni praw uczniowskich oraz czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków

4)

Samorząd działa przez swoje organy.

§3. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Organami Samorządu są:
1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
2. Rada Samorządu Uczniowskiego
1) Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z:
a) Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
b) Zastępcy Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
c) Sekretarza Samorządu Uczniowskiego,
d) Skarbnika Samorządu Uczniowskiego,
3) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
a) Reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
b) Czuwa nad całokształtem prac Samorządu
c) Pośredniczy między nauczycielami a uczniami
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d) Służy doradztwem i pomocą
e) Organizuje współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi

i organizacjami

działającymi w szkole
f) Zwołuje zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego
4) Do zadań zastępcy należy wspomaganie Przewodniczącego we wszystkich działaniach
wynikających z jego funkcji
5)

Opiekunami samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej są nauczyciele, którzy zostają

wybrani w demokratycznych wyborach.
6)

Rada Samorządu:

a) opracowuje i przedstawia projekt prac Samorządu
b) reprezentuje opinie uczniów wobec rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
§4. ZASADY DZIAŁANIA SAMORZĄDU
Rada ma prawo przydzielić poszczególnym klasom zadania związane z realizacją potrzeb

1.

społeczności uczniowskiej. Zadania te klasa zobowiązana jest realizować pod okiem
wychowawcy.
2. Uchwały rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności,
co najmniej połowy jej członków
3. Kadencja organów samorządu trwa jeden rok szkolny.
4. Rada samorządu obraduje na zebraniach organizowanych w miarę potrzeb. Sekretarz
samorządu jest obowiązany powiadomić członków Rady o zebraniu
5. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszeni na nią goście
§ 5. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1.

Opiekun czuwa nad całokształtem prac Samorządu;

2.

Pośredniczy między uczniami a nauczycielami;

3.

Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską;

4.

Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach

§ 5. REGULAMIN WYBORÓW DO SU
1.

Wybory są tajne, dwustopniowe.

2.

Uczniowie klas I – III posiadają bierne prawo wyborcze, a uczniowie klas IV – VI czynne
prawo wyborcze.

3.

Klasy posiadające czynne prawo wyborcze wybierają po trzech kandydatów do SU
w wyborach tajnych. W uzasadnionych przypadkach ich liczba może być zwiększona.
Kandydaci nie muszą być z samorządu klasowego.
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4. W ogólnoszkolnym zebraniu wyborczym biorą udział wybrani delegaci oraz członkowie
ustępującego SU.
5. Akt wyborczy dokonuje się przez skreślenie dwóch kandydatów.
6. Głos jest nie ważny jeżeli będą skreślone więcej niż dwa nazwiska lub tylko jedno.
7. Kandydat został wybrany jeżeli otrzymał największą liczbę głosów.
8. Kadencja wybranego SU trwa dwa lata.
9. Nad prawidłowością i przebiegiem wyborów czuwa Komisja Wyborcza powołana przez
SU, który tworzy trzech przedstawicieli ustępującego SU, nie kandydujących w wyborach do
nowej Rady Samorządu.
10. Przedstawiciele wybrani do SU na gruncie szkolnym są odpowiednikiem sejmu
ustawodawczego.
11. Sejmik szkolny wybiera w głosowaniu tajnym przewodniczącego i zastępcę
przewodniczącego RSU.

§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Samorząd uczniowski ma prawo do:

1.
1)

Posiadania własnych funduszy, które służą finansowaniu jego działalności

2)

Realizowania własnych pomysłów z korzyścią dla szkoły

3)

Uzyskiwania informacji o bieżącej działalności szkoły,

4)

Współdziałania w organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych.

2. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych
praw uczniów
3. W celu realizacji zadań Samorząd może tworzyć sekcje, w których skład wchodziliby
wybrani uczniowie wchodzący w skład Rady Samorządu Uczniowskiego
4. Samorząd uczniowski ma obowiązek:
1)

Obowiązek współdziałania z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom

należytych warunków do nauki i pracy.
2)

Uczestnictwa w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami i nauczycielami szkoły.

§ 7. DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

2.

Plan Pracy Samorządu

3.

Sprawozdania z działalności Samorządu

§ 8. PRZEPISY KOŃCOWE
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Dyrektor Szkoły ma prawo zawiesić lub uchylić uchwałę lub inne postanowienia Rady
Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne ze statutem lub możliwościami szkoły.
Regulamin

Samorządu

Uczniowskiego

został

zatwierdzony

na

posiedzeniu

Rady Pedagogicznej w dniu 28 marca 2011 r.
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