Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Grzegorzówce
Podstawa prawna regulaminu:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. (z późniejszymi zmianami).
2. Statut Szkoły Podstawowej w Grzegorzówce.
Regulamin zawiera:
Rozdział I: Postanowienia ogólne.
Rozdział II: Cele i zadania samorządu.
Rozdział III: Uprawnienia samorządu.
Rozdział IV: Struktura organizacyjna samorządu.
Rozdział V: Kompetencje organów samorządu.
Rozdział VI: Tryb przeprowadzania wyborów.
Rozdział VII: Dokumentacja samorządu.
Rozdział VIII: Zadania opiekuna samorządu.
Rozdział IX: Tryb przeprowadzania wyborów opiekuna samorządu.
Rozdział X: Przepisy końcowe.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem”
§2
W szkole działa samorząd, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
§3
Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi
reprezentantami ogółu uczniów.
§4
Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
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Rozdział II
Cele i zadania samorządu.
§5
Cel główny:
Celem
działania
samorządu
jest
rozwijanie
samorządności
szkolnej
i kształtowanie postaw współodpowiedzialności i współdziałania opartych na
demokratycznych zasadach współżycia między ludźmi.
Cele szczegółowe:
1. Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności szkoły.
2. Uczenie samorządności i aktywności na forum szkoły i poza nią.
3. Uczenie demokratycznych form współżycia.
4. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
5. Uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienie odrębności przekonań, tolerancji.
6. Rozwijanie modelu ucznia aktywnego i odpowiedzialnego.
7. Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, zdrowotną, regionalną
i ekologiczną.
§6
Zadania samorządu:
1. Reprezentowanie ogółu uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego
w Grzegorzówce.
2. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
3. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad,
współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań
szkoły.
4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania
realizacji celów i zadań szkoły oraz własnych zainteresowań.
5. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub
mających trudności w nauce.
6. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.
7. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły,
środowiska.
8. Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych.

Rozdział III
Uprawnienia samorządu.
§7
Samorząd może przedstawić wnioski i opinie radzie pedagogicznej szkoły we wszystkich
sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji celów samorządu oraz
podstawowych praw uczniów, do których należą:
1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami
i stawianymi wymaganiami.
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2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
3. Prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspokojenia własnych
zainteresowań.
4. Prawo redagowania gazetki szkolnej.
5. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły
i w porozumieniu z jej dyrektorem.
6. Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
§8
Opinii samorządu może zasięgać dyrektor szkoły przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela.
1. Dyrektor szkoły zgłasza pisemną prośbę do przewodniczącego samorządu o wyrażenie
opinii w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma.
2. Samorząd formułuje opinię na piśmie, opracowaną na podstawie badania ankietowego
wśród reprezentatywnej grupy uczniów nauczanych przez konkretnego nauczyciela.
3. Opinia dostarczona po terminie lub jej brak nie obliguje dyrektora szkoły do wstrzymania
procesu oceniania nauczyciela.

Rozdział V
Organy samorządu.
§9
Organami samorządu są:
1. Zebranie wszystkich uczniów szkoły (walne).
Prawo do udziału w walnym zebraniu mają wszyscy uczniowie. Walne zebranie
uczniów zwoływane jest na wniosek:
a. co najmniej1/5 uczniów szkoły,
b. przewodniczącego samorządu ,
c. rady samorządu.
Powinno być zwołane najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku. Walne zebranie
uczniów podejmuje decyzje w formie uchwał. Decyzje zapadają zwykłą większością
głosów, przy obecności, co najmniej 2/3uczniów.
2. Samorząd klasowy.
Samorząd klasowy tworzą:
a. przewodniczący samorządu klasy,
b. zastępca samorządu klasy ,
c. skarbnik.
3. Rada samorządu.
Rada samorządu skład się z 6 osób:
a. Przewodniczący,
b. zastępca przewodniczącego,
c. sekretarz,
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d. przewodniczący sekcji dekoracyjnej,
e. przewodniczący sekcji porządkowej,
f. przewodniczący sekcji kulturalno- oświatowej.
4. Zarząd rady samorządu.
Zarząd samorządu tworzą:
a. przewodniczący samorządu, który kieruje pracą zarządu i rady samorządu,
b. zastępca przewodniczącego samorządu,
c. sekretarz.
5. Sekcje.
Do realizacji swoich zadań zarząd samorządu powołuje trzy sekcje stałe:
a. sekcja dekoracyjna,
b. sekcja porządkowa,
c. sekcja kulturalno – oświatowa.
Pracą sekcji kierują przewodniczący, którzy tworzą trzy lub czteroosobowe sekcje
w oparciu o kontakty koleżeńskie spośród osób, które chcą i potrafią działać
w sekcjach.
Składy sekcji są zatwierdzane przez radę samorządu w głosowaniu jawnym.

§ 10
Kadencja organów samorządu trwa 1 rok.
§ 11
Organy samorządu zobowiązane są raz w roku składać sprawozdanie ze swojej działalności
na ogólnym zebraniu uczniów.

Rozdział VI
Kompetencje organów samorządu.
§ 12
Walne zebranie uczniów:
a. przyjmowanie sprawozdań z działalności rady samorządu i wyrażanie swojej opinii
o pracy samorządu, przewodniczącego i sekcji,
b. prawo odwoływania organów samorządu lub poszczególnych osób, jeśli nie wykonują
powierzonych zadań,
c. wybór nauczyciela będącego opiekunem samorządu,
d. uchwalanie regulaminu samorządu.

§ 13
Samorząd klasowy:
a. reprezentuje klasę,
b. organizuje życie klasy we współpracy z wychowawcą,
c. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
d. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.
§ 14
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Rada samorządu:
a. współpracuje z opiekunem samorządu,
b. wspólnie z opiekunem opracowuje roczny plan pracy samorządu,
c. pomaga w przygotowaniu uroczystości szkolnych,
d. jest wyrazicielem woli uczniów wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej.

§ 15
Zarząd samorządu:
a. reprezentuje uczniów Szkoły Podstawowej w Grzegorzówce,
b. kieruje pracą samorządu,
c. występuje z wnioskami do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej w ramach swoich
kompetencji,
d. przyjmuje wnioski kierowane do samorządu,
e. przedstawia opinie dokonywane w ramach kompetencji samorządu.

Zadania przewodniczącego samorządu:
a. realizuje plan pracy samorządu,
b. kieruje pracami sekcji,
c. kontaktuje z przewodniczącymi klas,
d. reprezentuje społeczność uczniowską wobec rady rodziców, rady pedagogicznej
i dyrektora szkoły.
Zadania zastępcy przewodniczącego samorządu:
a. wspomaganie przewodniczącego we wszystkich zadaniach wynikających z jego
funkcji.
Zadania sekretarza samorządu:
a. prowadzenie dokumentacji samorządu,
b. prowadzenie tablicy ogłoszeń samorządu.

§ 16
Zadania sekcji:
a. organizowanie działalności, do której sekcja została powołana,
b. współdziałanie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów
zainteresowań każdej sekcji.

w

zakresie

§ 17
1. Zebranie rady samorządu, zarządu samorządu może być zwołane na wniosek
opiekuna samorządu, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej lub samorządów
klasowych.
2. Zebrania rady zwołuje przewodniczący samorządu w zależności od potrzeb.
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3. Uchwały rady samorządu, opinie, wnioski zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej czterech jej członków.
4. Zebrania samorządu
powinny się odbywać nie rzadziej niż raz
w miesiącu.

Rozdział VI
Tryb przeprowadzania wyborów.
§ 18
Prawo wyborcze posiadają wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzegorzówce.
§ 19
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje uczniom klas I – VI.
2. Bierne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie klas V – VI.
3. Wybory odbywają się corocznie w czerwcu.
§ 20
Wybory przeprowadza komisja składająca się z 4 osób wybranych w jawnym głosowaniu
spośród uczniów klas najstarszych w szkole.
§ 21
Do obowiązków komisji wyborczej należy:
1. Ogłoszenie wyborów do nowego samorządu.
2. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatur uczniów.
3. Ogłoszenie terminu kampanii wyborczej.
4. Przygotowanie kart do głosowania.
5. Przeprowadzenie wyborów i czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem.
6. Sporządzenie protokołu.
7. Ogłoszenie wyników wyboru.
§ 22
Prezentacja kandydatów do rady samorządu odbywa się poprzez przedstawienie krótkiej
charakterystyki kandydata oraz jego programu wyborczego na tablicy ogłoszeń lub miejscu
wskazanym przez opiekuna samorządu.
§ 23
Wybory rady samorządu dokonuje się w głosowaniu w następujący sposób:
1. Na kartach do głosowania umieszcza się nazwiska kandydatów w kolejności
alfabetycznej.
2. Komisja wyborcza wydaje uczniom karty do głosowania
3. Karty wrzucane są do urny wyborczej.
4. Głosujący oddaje głos przez postawienie znaku „X” przy wybranym nazwisku.
5. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna lub gdy
głos jest oddany na więcej niż jednego kandydata.
6. Członkami rady samorządu zostaje sześciu kandydatów z największą ilością głosów.
7. Komisja wyborcza ustala skład zarządu samorządu na podstawie liczby oddanych
głosów:
a. przewodniczący – osoba, która uzyskała największą liczbę głosów,
b. zastępca przewodniczącego – osoba, która uzyskała drugą w kolejności liczbę głosów,
c. sekretarz - osoba, która uzyskała trzecią w kolejności liczbę głosów,
d. przewodniczącymi sekcji zostają uczniowie, którzy zajęli czwarte, piąte, szóste,
miejsce i wyrazili zgodę na pracę w jednej z sekcji.
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8. Komisja wyborcza sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów, który podpisują
wszyscy jej członkowie.
9. Wybory rady samorządu powinny zakończyć się do 15 czerwca każdego roku.
§ 24
1. Samorząd klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów
w obecności, co najmniej 2/3 stanu klasy w pierwszym tygodniu września każdego
roku szkolnego.
2. Zmiany w samorządach klasowych przeprowadzane są na zebraniu klasowym
w zależności od potrzeb.
3. Przewodniczący samorządów klasowych uczestniczą z głosem doradczym
w zebraniach rady samorządu.
§ 25
1. W przypadku niespełniania właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek
oraz gdy funkcja powoduje u ucznia problemy w nauce, uczeń może zostać odwołany
z zajmowanego stanowiska. W takiej sytuacji:
a. w przypadku członka samorządu klasowego dokonuje się wyboru innego kandydata,
b. w przypadku członka zarządu samorządu powołuje się kolejną osobę z listy, która
uzyskała największą liczbę głosów podczas wyborów.

Rozdział VII
Dokumentacja samorządu.
§ 26
1. Regulamin samorządu.
2. Zeszyt protokołów.
3. Roczne plany pracy.

Rozdział VIII
Zadania opiekuna samorządu.
§ 27
Opiekun samorządu:
1. Czuwa nad całokształtem prac samorządu.
2. Pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami.
3. Doradza i wspiera inicjatywy uczniowskie.

Rozdział IX
Tryb wyboru opiekuna samorządu.
§ 28
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1. Opiekuna samorządu wybiera ogół uczniów. Wybory opiekuna są równe, tajne
i bezpośrednie i odbywają się w tym samym terminie, co wybory rady samorządu.
2. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom, którzy wyrażą zgodę na
kandydowanie.
3. Opiekunem samorządu zostaje nauczyciel, który uzyskał największą liczbę głosów.
4. Kadencja opiekuna samorządu trwa jeden rok.
5. Samorząd może zrezygnować z przeprowadzania wyborów opiekuna samorządu
w danym roku, jeżeli na zebraniu samorządu przedstawiciele wszystkich klas uchwalą
jednogłośnie przedłużenie kadencji dotychczasowego opiekuna.
6. Opiekun samorządu w uzasadnionych przypadkach może złożyć rezygnację
z pełnionej funkcji. Na jego miejsce ogół uczniów wybiera nowego opiekuna.
W przypadku braku możliwości wybrania opiekuna samorządu dyrektor szkoły
powierza tę funkcję wyznaczonemu nauczycielowi.

Rozdział X
Przepisy końcowe
§ 29
1. Regulamin jest uchwalany w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu uczniów.
2. Walne zebranie uczniów w toku kadencji na wniosek uczniów może dokonać zmian
lub uzupełnień regulaminu.
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