Regulamin Samorządu Uczniowskiego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
W Szkole Podstawowej w Stołpiu im. Marii Skłodowskiej- Curie działa Samorząd Uczniowski,
zwany dalej Samorządem.
§ 2
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada
samorządu uczniowskiego.
§3
Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony
przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być
sprzeczny ze statutem szkoły.
§ 4
Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach
dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.
II. KOMPETENCJE SU
§5
Samorząd Uczniowski jest wewnątrz szkolnym organem, którego celem jest:
1.Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
2.Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
3.Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej
społeczności szkolnej.
4.Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.

5.Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia
przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.
6.Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa demokratycznych form współżycia
i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.
7. Opracowanie planu pracy Samorządu.
§ 6
Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły
wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach
dotyczących praw uczniów, takich jak:
1)

prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami

i stawianymi wymaganiami,
2)

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

3)

prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań,
4)

prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

5)

prawo

rozrywkowej

organizowania
zgodnie

z

działalności

własnymi

kulturalnej,

potrzebami

i

oświatowej,
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w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
6)

prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
§ 7

Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły.
§8
Podmiot, do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się
do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają
odpowiedzi niezwłocznej.
§9
Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek Dyrektora Szkoły — pracę nauczycieli Szkoły,
dla których Dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej.

III. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ 10
Organami Samorządu są:
1. Przewodniczący Samorządu.
2. Zastępca Przewodniczącego
3. Skarbnik
4. Protokolant/ Sekretarz
§ 11
Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.
§ 12
Członkowie SU są wybierani w wyborach powszechnych i tajnych przez uczniów klas
I - VIII SP.
§ 13
Przewodniczący:
1. reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
2. kieruje pracą Samorządu,
3. organizuje współpracę Rady Samorządu z Samorządami klasowymi i organizacjami
działającymi w szkole,
4. angażuje jak największą liczbę uczniów na rzecz pracy samorządu uczniowskiego,
5. współpracuje z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i opiekunem samorządu
uczniowskiego,
6. pełni funkcję łącznika między uczniami a pozostałymi organami szkoły,
7. reprezentuje samorząd uczniowski na zewnątrz.
Zastępca przewodniczącego:
1. jest pełnomocnikiem przewodniczącego,
2. w czasie nieobecności przewodniczącego pełni jego obowiązki.
Skarbnik:
1. współpracuje z przewodniczącym i opiekunem samorządu uczniowskiego
w sprawach budżetu i finansów samorządu uczniowskiego,
2. zajmuje się funduszami, prowadzi dokumentację finansową.

Protokolant/ Sekretarz:
1.

odpowiada za dokumentację Rady SU
§ 14

Zebrania SU zwołuje Przewodniczący w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz
w miesiącu.
§ 15
Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów.
IV. OPIEKUN SU
§ 16
Opiekę nad pracą SU sprawują Opiekunowie SU.
§ 17
Opiekunów SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekunów SU są równe, tajne,
bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.
§ 18
Opiekunami Samorządu uczniowskiego zostaje dwóch nauczycieli, który uzyskali
największą liczbę głosów.
§ 19
Opiekunowie SU wspomagają jego działalność poprzez:
1.Wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych.
2. Inspirowanie uczniów do działania.
3. Pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

§ 20
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.

V. SPOSÓB PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRACY SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO
§ 21
Dokumentacja Samorządu:
1. regulamin Samorządu,
2. roczne plany pracy,
3. sprawozdanie z działalności Samorządu.
VI. Ordynacja wyborcza do zarządu samorządu uczniowskiego
§ 22
1.

Zarząd samorządu uczniowskiego wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu

równym, tajnym, powszechnym i bezpośrednim.
2.

Wybory do zarządu samorządu uczniowskiego są ogłaszane przez opiekuna

samorządu uczniowskiego wraz z kalendarzem wyborczym (wrzesień).
3.

Kandydaci do Rady SU muszą spełniać następujące warunki:
1) Posiadać co najmniej dobrą ocenę zachowania.
2) Wyróżniać się wysoką kultura osobistą.

4.

Na karcie do głosowania umieszczone są wszystkie nazwiska i imiona uczniów

kandydujących do zarządu samorządu uczniowskiego.
5.

Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie do głosowania znaczka x przy

jednym kandydacie.
6.

Osoba upoważniona do głosowania wrzuca kartę wyborczą do urny w obecności

komisji wyborczej oraz opiekuna samorządu uczniowskiego czuwającego nad przebiegiem
wyborów.
7.

Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania została zniszczona lub dokonano

większej liczby skreśleń.
8.

Po zakończeniu wyborów komisja wyborcza liczy głosy. Uczeń, który uzyskał

największą liczbę głosów zostaje przewodniczącym samorządu uczniowskiego, drugi
w kolejności zastępcą przewodniczącego, trzeci sekretarzem/ protokolantem, a czwarty
skarbnikiem samorządu uczniowskiego.
9.

Członka zarządu samorządu uczniowskiego można odwołać na wniosek rady

samorządu, opiekuna samorządu uczniowskiego, dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej,
jeżeli narusza Statut Szkoły, Regulamin samorządu uczniowskiego lub nie wywiązuje się
z powierzonych mu obowiązków.

10.

Odwołanie członka zarządu samorządu uczniowskiego rozpatrują pozostali

członkowie zarządu w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego przy współudziale
dyrektora szkoły i reprezentantów rady pedagogicznej.
11.

Podjęcie decyzji o ewentualnym odwołaniu następuje w wyniku głosowania tajnego,

równego i bezpośredniego pod nieobecność zainteresowanego. W wypadku usunięcia
członka zarządu samorządu uczniowskiego ma on prawo w przeciągu tygodnia odwołać się
do Rzecznika Praw Ucznia.
12.

Na miejsce odwołanego członka zarządu samorządu uczniowskiego powołuje się

ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów.
13.

Członek zarządu samorządu uczniowskiego może sam zrezygnować z działalności

w zarządzie.
Rozdział VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 23
1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów
Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekunów SU, dyrekcji szkoły.

