REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W ŚWIĘCIEŃCU

Podstawa prawna:
Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz.U. nr 67 poz. 329 z 1996r. z późniejszymi
zmianami) Nowelizacja Ustawy - 2 lipca 2004r. z późniejszymi zmianami.
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Statutu
szkoły i niniejszego regulaminu.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w
celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
II. Organy Samorządu Uczniowskiego
§2
1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1) na szczeblu klas - samorząd klasowy (liczy trzy osoby);
2) na szczeblu szkoły - rada samorządu uczniowskiego (liczy trzy osoby).
2. Kadencja Samorządu klasowego trwa 1 rok.
3. Kadencja Rady trwa 1 rok.
III. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego
§3
1. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i
opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów:
1) ma prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i
stawianymi wymaganiami;
2) ma prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) ma prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowania
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i
zaspokajania własnych zainteresowań;
4) ma prawo do redagowania i wydawania własnej gazety;
5) ma prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
6) ma prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
7) ma prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
8) ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły;
9) ma prawo opiniować, na wniosek dyrektora- pracę nauczycieli szkoły, dla
których dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej.

1. Ponadto, Samorząd Uczniowski:
1) opiniuje program wychowawczy szkoły i program profilaktyki;
2) opracowuje regulamin samorządu uczniowskiego na zasadach demokracji i
tolerancji;
3) rozwija samodzielność i odpowiedzialność uczniów.
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IV. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego
§4
Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego przeprowadzane są na przełomie
września i października.
Wybory samorządu klasowego odbywają się w trybie i na warunkach ustalonych
przez ogół uczniów danej klasy.
Wybory zarządu są powszechne, równe i tajne.
W wyborach, z czynnym i biernym prawem wyborczym biorą udział wszyscy
uczniowie szkoły. W wyborach mogą również brać udział nauczyciele i pracownicy
szkoły.
Wybory przeprowadza komisja wyborcza powołana przez Samorządy klasowe na
wspólnym zebraniu wyborczym. Samorządy klasowe ustalają również termin, tryb i
zasady przeprowadzenia wyborów Rady i zostaje on podany do ogólnej wiadomości.
W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca do Rady.
W przypadku braku jednoznacznego rozstrzygnięcia wyborów, zarząd wybiera ze
swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i skarbnika.

V. Kompetencje władz Rady
§5
1. Przewodniczący Rady organizuje prace zarządu, prowadzi posiedzenia i jest
reprezentantem na zewnątrz.
2. Zastępca przewodniczącego przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego
nieobecności.
3. Skarbnik odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem Rady, w porozumieniu z
radą rodziców.
VI. Posiedzenia Zarządu
§6
1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące, zgodnie
z harmonogramem pracy Rady.
2. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3
członków Rady oraz na wniosek Dyrektora szkoły, Rady pedagogicznej lub Rady
Rodziców.
3. W posiedzeniach Rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor szkoły lub
inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

VII. Prawa i obowiązki członków Rady
§7
1. Członkowie Rady mają prawo do:
1) wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat;
2) głosowania na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych
przez Radę;
3) członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w pracach Rady.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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