Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego
w Straszynie
Preambuła
Wszyscy uczniowie szkoły stanowią wspólnotę, której członkowie posiadają równe prawa.
Samorząd Uczniowski jest reprezentacją uczniów szkoły.

Cele samorządu


propagowanie wśród uczniów właściwych postaw etycznych (koleżeństwo, przeciwstawianie
się złu, tolerancja, szacunek dla osób starszych, pomoc potrzebującym, poszanowanie
wspólnego mienia),



rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli,
wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę
i grupę,



zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,



promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,



organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej,
sportowej, rozrywkowej i naukowej w szkole,



dbanie o dobre imię i honor szkoły.
Rozdział I
KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§1

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Straszynie, zwany
dalej Samorządem Uczniowskim lub SU, działa na podstawie Art. 85 Ustawy o Prawie
Oświatowym z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz Statutu Szkoły.
§2

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd reprezentuje ogół
uczniów szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być
członkiem SU.
§3

W ramach SU działa tzw. Mały Samorząd Uczniowski (klasy I-III), który wdraża się w
podstawy samorządności i uczestniczy (na miarę swoich możliwości) w realizacji planu pracy
SU.
§4

Główne zadania Samorządu to:
 obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz zespołów klasowych,
 czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad,
współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań
szkoły,






wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się
w działalność szkoły,
organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów
i możliwościami szkoły,
przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących
praw ucznia,
organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub
mających trudności w nauce.
§5

Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz
Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach
dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów,
do których należą:


prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,



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



prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań,



prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,



prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w
porozumieniu z dyrektorem,



prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
§6

Dyrektor Szkoły może zasięgać opinii Samorządu Uczniowskiego przy dokonywaniu oceny
pracy nauczyciela (art. 6a pkt. 5 Ustawy „Karta Nauczyciela”).
§7

Samorząd może zwracać się do Rady Rodziców w sprawach wsparcia finansowego dla swojej
działalności.
Rozdział II
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§8

Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1) Rada Samorządu Uczniowskiego, w skład której wchodzą:


przedstawiciele Samorządów
Przewodniczącego, Skarbnik)



uczniowie zaangażowani w pracę SU.

Klasowych

(Przewodniczący

Klasy,

Zastępca

2) Zarząd Samorządu Uczniowskiego, w skład którego wchodzą:


Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,



Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,



Skarbnik,



Sekretarz.

Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji.
W pracy Samorządu Uczniowskiego pomagają nauczyciele opiekunowie. Są to doradcy, a
zarazem rzecznicy interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady Pedagogicznej.
Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może wyznaczać chętne osoby wybrane spośród
wszystkich uczniów szkoły (po wyrażeniu zgody Opiekuna SU).
§9

Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala
niniejszy regulamin.
1. Kompetencje Zarządu Samorządu Uczniowskiego:







kieruje pracą SU,
proponuje zmiany w Regulaminie oraz podejmuje uchwały w ramach
kompetencji SU i czuwa nad ich wykonaniem,
ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny oraz czuwa nad
terminową realizacją tegoż planu,
pomaga w wydawaniu gazetki szkolnej, przygotowaniu i przebiegu imprez
oraz uroczystości szkolnych
dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o tablicę Samorządu Uczniowskiego,
występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców w ramach swoich kompetencji.

2. Kompetencje

Rady Samorządu
Samorządów Klasowych:




Uczniowskiego

złożonej

z

przedstawicieli

reprezentuje swoje klasy na zewnątrz,
organizuje życie klas i pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy,
wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy.

Rozdział III
TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ 10

Sposób wyboru samorządów klasowych określają uczniowie poszczególnych klas wraz
z wychowawcą.
§ 11

Uczeń może zostać odwołany z zajmowanego przez siebie stanowiska w Zarządzie lub
Radzie SU w przypadku kiedy nie wypełnia właściwie swoich zadań, kiedy nie wywiązuje się

z godnego reprezentowania szkoły, lub kiedy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce.
W takich przypadkach Rada SU w porozumieniu z opiekunami SU niezwłocznie dokonuje
wyboru innego kandydata.
§ 12

Każdy uczeń szkoły posiada bierne i czynne prawo wyborcze. Wyjątek stanowi uczeń, który
jest zawieszony w prawach ucznia.
§ 13

Kandydaci do Zarządu SU wybierani są w wyborach powszechnych, w których mogą
głosować wszyscy uczniowie szkoły:




wybory są tajne,
nad demokratycznym przebiegiem wyborów czuwają opiekunowie SU oraz komisja
skrutacyjna wybrana przez Opiekunów SU z Rady SU,
kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.
§ 14

Wybory do Zarządu SU na nowy rok szkolny powinny odbyć się do dn. 30 września.
Pierwsze zebranie nowych władz SU powinno odbyć się do dn. 15 października.
Rozdział IV
OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ 15

Opiekunowie SU są doradcami służącymi swoją pomocą i doświadczeniem w pracy
Samorządu. Opiekunowie ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy
Samorządu.
§ 16

Wyboru Opiekunów SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Dyrektor Szkoły
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
§ 17

Opiekunowie planują i podejmują decyzje wspólnie z SU. Zachęcają, motywują, wspierają i
podsumowują pracę SU opierając swoje stosunki z uczniami na szacunku i zaufaniu.
§ 18

Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego
miejsce Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wybiera nowego Opiekuna.
Rozdział V
MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI
§ 19

Celem działalności Małego Samorządu Uczniowskiego jest:


uczenie się demokratycznych form współżycia,



uczenie się szeroko pojętej samorządności,



kształcenie umiejętności podejmowania decyzji oraz ponoszenia odpowiedzialności za
wykonane zadania,



kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,



uczenie się tolerancji, rozumienia odrębności przekonań, akceptacji różnych punktów
widzenia,



uczenie się słuchania innych,



współdecydowanie o istotnych sprawach dotyczących życia szkoły.
§ 20

Organami Małego Samorządu Uczniowskiego są:
 Samorządy Klasowe,


Rada Małego Samorządu Uczniowskiego,



Samorządy Klasowe składające się z 3 – 5 osób, wybieranych spośród uczniów danej
klasy
§ 21

Rada Małego Samorządu Uczniowskiego składa się z:
 Przewodniczącego


Zastępcy Przewodniczącego,



Skarbnika,



Członków Rady – łączników między Radą a uczniami poszczególnych klas.
§ 22

Zakres obowiązków poszczególnych organów Rady Małego Samorządu Uczniowskiego jest
ustalany na pierwszym zebraniu RMSU po wyborach. Rada Małego Samorządu
uczniowskiego współpracuje z Radą Samorządu Uczniowskiego klas IV – VIII.
§ 23

Wybory do MSU odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym. Kandydatami
do RMSU mogą być uczniowie klas II i III - dwóch lub trzech kandydatów z każdej klasy.
Wybory odbywają się w dwóch etapach. W pierwszym etapie wybierani są kandydaci w
klasach, w drugim etapie uczniowie wybierają wcześniej podanych przedstawicieli każdej z
klas. Wybory odbywają się pod nadzorem Komisji Wyborczej w skład której wchodzą
opiekunowie MSU oraz po jednym przedstawicielu z klas III. Kadencja wybranej Rady
Małego Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.
Rozdział VI
DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ 24

1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:
 regulamin Samorządu Uczniowskiego,


plany pracy,



sprawozdania z działalności (półroczne i roczne),



protokoły z zebrań SU.
Rozdział VII
TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO
§ 25

Regulamin SU uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym
i powszechnym.
§ 26

Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego SU
przez minimum 3 członków Rady SU, opiekunów SU lub dyrektora szkoły.
Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu
negatywnie oceniani.
§ 28

Niniejszy regulamin jest ogólnodostępny (znajduje się na stronie internetowej szkoły).
§ 29

Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem a dotyczące Samorządu
Uczniowskiego rozstrzyga Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunami i Zarządem SU.

