Załącznik nr 6

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
I
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.
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.
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II
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Organami Samorządu są:
1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
2. Rada Samorządu Uczniowskiego
1) Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z:
- Przewodniczącego
- Zastępcy Przewodniczącego
- Sekretarza
- Skarbnika
- Opiekuna Samorządu Szkolnego, który ma prawo veta w każdej decyzji
podejmowanej przez SU
2) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
- Reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Komitetu
Rodzicielskiego
- Czuwa nad całokształtem prac Samorządu
- Pośredniczy między nauczycielami a uczniami
- Służy doradztwem i pomocą
- Organizuje współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi
i organizacjami działającymi w szkole
- Zwołuje zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego
3) Do zadań zastępcy należy wspomaganie Przewodniczącego we wszystkich
działaniach wynikających z jego funkcji.
4) Opiekunem samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej jest nauczyciel, który
zostaje wybrany w demokratycznych wyborach.
5) Rada Samorządu:
a. opracowuje i przedstawia projekt prac Samorządu
b. reprezentuje opinie uczniów wobec rady Pedagogicznej i Komitetu
Rodzicielskiego
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III
ZASADY DZIAŁANIA SAMORZĄDU
1) Rada ma prawo przydzielić poszczególnym klasom zadania związane z
realizacją potrzeb społeczności uczniowskiej. Zadania te klasa obowiązana 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 1 rok.
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

IV
ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1)
2)
3)
4)

Opiekun czuwa nad całokształtem prac Samorządu
Pośredniczy między uczniami a nauczycielami
Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską
Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach
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V
REGULAMIN WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach
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. Kandydaci nie muszą być z samorządu
klasowego.
4. Wymogi formalne kandydata.
a. Posiada przynajmniej dobrą ocenę zachowania;
b. Legitymuje się średnią ocen 4.0 i wyżej na koniec roku szkolnego
poprzedzającym wybory;
c. Wyróżnia się zdyscyplinowaniem i wysoką kulturą osobistą.
5. Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie głosowania, przy
nazwisku jednego kandydata znaku „X”.
6. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna
lub gdy głos jest oddany na więcej niż jednego kandydata.
7. Czterech kandydatów z największą liczbą głosów wchodzi w skład SU.
8. Przewodniczącym SU, Zastępcą Przewodniczącego, Skarbnikiem,
Sekretarzem, zostają kolejne osoby z listy kandydatów do wyborów, które
otrzymały największą ilość głosów.
9. Kadencja wybranego SU trwa jeden rok szkolny.
10.Opiekuna SU uczniowie wybierają poprzez zaznaczenie znaku „X” przy
jednym nazwisku nauczyciela.
11.Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa Komisja Wyborcza
powołana przez Dyrektora Szkoły.
12.W skład Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić kandydaci do SU.
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13.Komisja Wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania.
Na podstawie tych list wydaje karty do głosowania.
14.Komisja Wyborcza zbiera karty do opieczętowanej urny.
15.Bezpośrednio po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza dokonuje
obliczenia głosów.
16.Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji.
17.W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać
osoby nie będące członkami Komisji.
Po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół, który jest dokumentem
stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów i przedstawia go Dyrektorowi
Szkoły, nauczycielom i uczniom po wyborach.
VI
PRAWA I OBOWIĄZKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1) Samorząd uczniowski ma prawo do:
a. Realizowania własnych pomysłów z korzyścią dla szkoły
b. Uzyskiwania informacji o bieżącej działalności szkoły,
c. 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:
a. Współdziałania z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom
należytych warunków do nauki i pracy.
b. Uczestnictwa w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami i
nauczycielami szkoły.
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VII
DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
2. Plan Pracy Samorządu
3. Sprawozdania z działalności Samorządu

Przepisy końcowe
Dyrektor Szkoły ma prawo zawiesić lub uchylić uchwałę lub inne postanowienia
Rady Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne ze statutem lub możliwościami szkoły.
Opracował opiekun Samorządu Uczniowskiego
mgr Joanna Gazda
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