Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Podstawa prawna:
a) Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity
- Dz. U. z 1996 roku Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami).
b) Statut Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek.
§2
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Samorząd w swojej działalności kieruje się zasadą współudziału w realizacji
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań Szkoły.

§3
1. Zasady wybierania i działania Samorządu określa regulamin uchwalony przez
przedstawicieli szkolnego samorządu oraz Radę Pedagogiczną w głosowaniu równym,
tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
2. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
§4
1.

Kompetencje Samorządu:
a) Przedstawienie Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły
wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących praw
uczniów zawartych w Statucie placówki.
b) Zapoznanie się z programem nauczania, z jego treścią, celem i standardami wymagań.
c) Redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej.
d) Organizowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz szkoły i klasy.
e) Organizowanie pomocy koleżeńskiej (w obrębie klasy a także poza nią) dla uczniów
mających trudności w szkole i środowisku rówieśniczym.
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f) Wskazanie kandydatów do pocztu sztandarowego,
wewnątrzszkolnymi wymogami w tym zakresie.

zgodnie

z

przyjętymi

g) Kultywowanie tradycji szkoły poprzez organizowanie: ślubowania klas pierwszych,
Święta Edukacji Narodowej, przekazania sztandaru, innych imprez zgodnych ze
statutową działalnością szkoły.
h) Organizowanie, w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły, działalności kulturalnej,
oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej z uwzględnieniem możliwości
organizacyjnych swoich i placówki.
i)

Formy realizacji zadań ustala Rada Samorządu na pierwszym spotkaniu po
rozpoczęciu roku szkolnego.
§5

1.

Dokumentację Samorządu Uczniowskiego stanowią:
a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
b) Roczny plan pracy Samorządu.
c) Roczne sprawozdanie z realizacji planu pracy.
d) Roczne sprawozdanie finansowe (za rok szkolny).

Rozdział II
Organy Samorządu Uczniowskiego
§6
1. Organy Samorządu są jedynie reprezentantami ogółu uczniów szkoły.
2. Wybieralnymi Organami Samorządu są:
a) Rada Samorządu Uczniowskiego (osoby, które w wyborach uzyskały największą
liczbę ważnie oddanych głosów oraz przewodniczący poszczególnych klas).
b) Zarząd Samorządu Uczniowskiego (Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego,
Sekretarz, Skarbnik).
c) Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
3. Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.
4.

Funkcje pełnione w wybieralnych organach Samorządu Uczniowskiego nie mogą być
łączone.

5. Organy Samorządu zobowiązane są raz w roku składać sprawozdanie ze swojej
działalności na zebraniu samorządów klasowych.
§7
1. Prawo do udziału w zebraniach Rady Samorządu Uczniowskiego mają przedstawiciele
samorządów klasowych.
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2. Zebrania zwoływane są na wniosek:
a) Przewodniczącego Samorządu.
b) Rady Samorządu.
c) Opiekuna Samorządu.
d) Dyrektora Szkoły.
3. Rada Samorządu podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków. Decyzje zapadają
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej sześciu członków Rady.
4. Decyzje Rady Samorządu Uczniowskiego mogą być uchylone przez Dyrekcję szkoły,
gdy są sprzeczne z prawem lub Statutem szkoły.
§8
1. Do kompetencji Rady należy:
a) Przyjmowanie sprawozdania z działalności Samorządu i wyrażenie swojej opinii
o pracy Samorządu, przewodniczącego i komisji.
b) Prawo odwołania Zarządu Samorządu lub poszczególnych osób Rady Samorządu
Uczniowskiego, jeżeli nie wykonują powierzonych im zadań.
c) Wybór nauczyciela będącego opiekunem Samorządu.
d) Uchwalenie Regulaminu.
2. Przewodniczy Samorządu Uczniowskiego:
a) Reprezentuje Samorząd Uczniowski wobec Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej
i Dyrektora Szkoły.
b) Kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego.
c) Organizuje współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami
działającymi w szkole.
d) Przewodniczy zebraniu samorządów klasowych.
3.

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:
a) Wspomaga Przewodniczącego we wszystkich zadaniach wynikających z jego
funkcji.
b) Współredaguje gazetkę Samorządu Uczniowskiego.

4.

Skarbnik Rady Samorządu Uczniowskiego:
a) Gromadzi środki finansowe.
b) Corocznie przestawia sprawozdanie
Uczniowskiego.

5.

finansowe

opiekunowi

Samorządu

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego:
a) Protokołuje posiedzenia Samorządu Uczniowskiego.
b) Redaguje informacje o działalności Samorządu Uczniowskiego zamieszczane
na stronie internetowej szkoły.
§9

1. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący, Zastępca lub Opiekun Samorządu w zależności
od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
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2. Uchwały Rady, opinie, wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej sześciu jej członków.
§ 10
1. Rada Samorządu Uczniowskiego:
a) Opracowuje i przedstawia projekt prac Samorządu.
b) Jest pośrednim wyrazicielem woli uczniów, a bezpośrednim wobec Dyrektora
Szkoły i Rady Pedagogicznej.
c) Rada Samorządu w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, ma prawo organizowania
referendum w sprawach ważnych dla szkoły.
2. Do realizacji własnych zadań Rada Samorządu Uczniowskiego może powołać komisje
stałe lub doraźne. Podczas powoływania komisji Rada określa jej nazwę, zakres
działalności, kompetencje, czas jej funkcjonowania, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy.
§ 11
1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
a) Kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego.
b) Wykonuje uchwały Rady Samorządu Uczniowskiego.
c) Czuwa nad terminową realizacją planu pracy.
d) Zwołuje zebrania samorządów klasowych.
e) Pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych.
f) Rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów.
g) Występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców w ramach swoich kompetencji.
h) Wydaje gazetkę szkolną.
§ 12
1. Komisje stałe:
a) Przewodniczący komisji Rady Samorządu są wybierani spośród członków Rady
w głosowaniu tajnym.
b) Przewodniczący tworzą 4 – 5 osobowe komisje w oparciu o kontakty koleżeńskie
spośród osób, które chcą i potrafią działać w danych komisjach.
c) Składy komisji są zatwierdzane przez Radę Samorządu w głosowaniu jawnym.
2. Do zadań komisji należy:
a) organizowanie działalności, do której komisja została powołana.
b) Współdziałanie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów
zainteresowania każdej komisji.
c) Rozstrzyganie sporów między uczniami.
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Rozdział III
Tryb przeprowadzania wyborów
§ 13
1.

Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje uczniom klas IV – VI Szkoły Podstawowej
Sióstr Nazaretanek.

2.

Wybory odbywają raz w roku we wrześniu.
§ 14

1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza złożona z 3 osób wybranych w jawnym
głosowaniu spośród uczniów klas szóstych.
2. Osoby zasiadające w komisji wyborczej Szkoły Podstawowej nie mogą być kandydatami
do Samorządu Uczniowskiego.
3. Do obowiązków komisji wyborczej należy:
a) Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów.
b) Przygotowanie wyborów.
c) Przeprowadzenie wyborów.
d) Obliczenie głosów.
e) Sporządzenie protokołu.
f) Ogłoszenie wyników wyborów.
§ 15
4. Wybory do Rady Samorządu dokonują się w głosowaniu tajnym:
a) Kandydaci wybierani są w wyborach klasowych.
b) Do dnia 18 września każda klasa dokonuje wyboru maksymalnie 2 kandydatów
do Rady Samorządu Uczniowskiego.
c) Do dnia 20 września Wychowawcy Klas zgłaszają na piśmie opiekunowi
Samorządu Uczniowskiego wybranych kandydatów do Rady Samorządu.
d) Kandydaci na wyznaczonych tablicach prezentują siebie oraz swój program
wyborczy.
e) Zabrania się rozwieszania plakatów i rozdawania broszur lub ulotek naruszających
czyjąś godność osobistą bądź przekonania.
f) Opiekun szkolnego samorządu może pozbawić danego kandydata prawa do biernego
udziału w wyborach w przypadku, gdy zostanie stwierdzone złamanie przez niego
ciszy przedwyborczej lub, gdy w trakcie kampanii wyborczej działać będzie na
szkodę któregoś z kandydatów.
g) Opiekun szkolnego samorządu może pozbawić danego ucznia prawa czynnego
udziału w wyborach, w przypadku stwierdzenia w trakcie kampanii wyborczej
działania na szkodę któregoś z kandydatów do Szkolnego Samorządu.
h) Kampania wyborcza trwa przez 5 dni przed ustalonym przez Dyrekcję terminem
wyborów i nie może zakłócać pracy szkoły.
i) Cisza wyborcza obowiązuje w dniu wyborów.
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j) Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą
w określonym miejscu i terminie, przedstawienie ważnej legitymacji uczniowskiej
członkom Komisji, złożenie podpisu na liście, pobranie specjalnie przygotowanej
karty do głosowania, wpisanie imienia i nazwiska wybranego przez siebie kandydata
kartę wyborczą a następnie wrzucenie karty do urny wyborczej.
k) Każdy uczeń ma prawo oddania jednego głosu, po okazaniu przed komisją ważnej
legitymacji szkolnej.
l) Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje
trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza, tego samego dnia lub
najpóźniej dnia następnego, zarządza dodatkowe głosowanie na tych dwóch
kandydatów.
5. Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego muszą spełniać poniższe kryteria: zachowanie minimum DOBRE, średnia ocen co najmniej 4.5, 90% frekwencji, osoba kandydata musi
być komunikatywna, obowiązkowa, godna zaufania, powinna posiadać inwencję twórczą
oraz chętnie pracować społecznie.
6. Członkami Rady Samorządu zostaje sześciu kandydatów z największą ilością ważnych
oddanych głosów.
7. Ukonstytuowanie się nowo wybranego Samorządu Uczniowskiego nastąpi dzień po
głosowaniu, w czasie którego wybrany zostanie Przewodniczący i Zastępca Samorządu
Uczniowskiego oraz przewodniczący poszczególnych komisji, Skarbnik, Sekretarz oraz
Opiekun.
8. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun Samorządu Uczniowskiego.
§ 16
1. Mandat członka Rady Samorządu Uczniowskiego wygasa w razie:
a) Rezygnacji.
b) Końca kadencji.
c) Po ukończeniu nauki w szkole.
2. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:
a) W miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje
osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające
wybory.
b) W miejsce stałych członków Rady Samorządu Uczniowskiego przeprowadza
powszechne wybory uzupełniające, zgodnie z obowiązującą ordynacją wyborczą.
c) W przypadku Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego – na czas
określony obowiązki Przewodniczącego pełni jego Zastępca lub przeprowadza się
uzupełniające wybory.

6

Rozdział IV
Cele Samorządu Uczniowskiego
§ 17
1.

Reprezentowanie wszystkich uczniów szkoły.

2.

Pomoc w rozwiązywaniu problemów pomiędzy uczniami.

3.

Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.

4.

Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności szkoły.

5.

Partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych
szkoły.

Rozdział V
Zadania Samorządu Uczniowskiego
§ 18
1.

Współudział w tworzeniu warunków życia wewnątrzszkolnego.

2.

Stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Rady Samorządu Uczniowskiego
lub Dyrekcji.

3.

Dbanie o ład, higienę i estetykę szkoły i jej otoczenia.

4.

Dbanie o bezpieczeństwo kolegów.

5.

Zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów.

6.

Wdrażanie do dyscypliny i odpowiedzialności za postępowanie swoje i kolegów.

7.

Rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich.

8.

Wzbogacanie tradycji oraz ustalenie norm i zwyczajów w szkole.

9.

Planowanie i organizowanie imprez kulturalno – rekreacyjnych dla uczniów.

10.

Włączanie się do masowych akcji dobroczynnych i charytatywnych.

11.

Troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy Samorządu
Uczniowskiego.

12.

Wprowadzanie w życie regulaminu szkolnego.

13.

Wybór Rzecznika Praw Ucznia spośród nauczycieli szkoły w tajnym głosowaniu
wszystkich uczniów szkoły na przełomie września i października.
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Rozdział VI
Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego
§ 19
1. Samorząd Uczniowski jest uprawniony do:
a) Organizacji życia szkolnego z możliwością organizowania, zaspokajania własnych
zainteresowań.
b) Organizowania działalności rozrywkowej, kulturalnej, oświatowej i sportowej
zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu
z Dyrektorem szkoły.
c) Informowania całej społeczności uczniowskiej o swoich programach, opiniach,
problemach.
d) Zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole.
e) Współdecydowania o systemie nagradzania i karania uczniów (obronie ucznia,
wobec, którego została orzeczona kara).
2. Obowiązkiem Samorządu Uczniowskiego jest:
a) Informowanie na bieżąco społeczności szkolnej o swoich decyzjach i poczynaniach.
b) Utrzymywanie stałego kontaktu z Dyrektorem szkoły, Radą pedagogiczną
i organizacjami uczniowskimi.
c) Uwzględnienie w swej działalności życzeń ogółu.
d) Poszanowanie godności osobistej i dobrego imienia nauczycieli oraz swoich
kolegów.
e) Sumienne i systematyczne kontrolowanie zadań wykonywanych przez koleżanki
i kolegów.
§ 20
1. Samorząd Uczniowski nie ma prawa do wykorzystywania swoich funkcji w celu
naruszania godności i praw innych.

Rozdział VII
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
§ 21
1. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest nauczyciel wybrany przez Radę Samorządu
Szkolnego podczas pierwszego wspólnego spotkania, który podczas głosowania uzyskał
największą liczbę oddanych ważnych głosów.
2. Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna jest wyrażenie przez niego zgody.
3. W przypadku, gdy wybrany nauczyciel nie wyrazi zgody przez nauczyciela, opiekunem
zostaje ten nauczyciel, który w kolejności uzyskał największą ilość głosów, po
uprzednim wyrażeniu przez niego zgody.
4. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.
5. Wybór opiekuna zatwierdza Dyrektor szkoły.
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6. Kadencja opiekuna szkolnego samorządu trwa rok.
7. Zadania Opiekuna Samorządu Szkolnego:
a) Czuwa nad prawidłową pracą Samorządu Uczniowskiego.
b) Pośredniczy w rozstrzyganiu sporów między uczniami a nauczycielami.
c) Wraz z Radą reprezentuje Samorząd w kontaktach ze środowiskiem.
d) Kontroluje działalność finansową Samorządu Uczniowskiego.
e) Zbiera i archiwizuje (w teczce/segregatorze) bieżącą dokumentację Samorządu
uczniowskiego.
f) Inspiruje uczniów do działania.
8.

Ustępujący opiekun ma prawo przez co najmniej dwie kolejne kadencje wstrzymać się
od kandydowania w wyborach na opiekuna samorządu.

9.

Mandat Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wygasa w razie:
a) Rezygnacji.
b) Końca kadencji.
c) Odwołania decyzją Dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.

10. W przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – Rada
Samorządu Uczniowskiego w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu
przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki Opiekuna
pełni tymczasowo Dyrektor lub wicedyrektor Szkoły.

Rozdział VIII
Pozyskiwanie funduszy Samorządu Uczniowskiego
§ 22
1. Dochody uzyskane ze zorganizowanych przez Samorząd imprez:
a) bilety wstępu na dyskoteki,
b) sprzedaż „ walentynkowych upominków”, itp.
2. Dochody ze środków przekazanych przez sponsorów.
§ 23
1. Kontrolę wydatków prowadzi Skarbnik wspierany przez opiekuna Samorządu.
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Rozdział IX
Przepisy końcowe
§ 24
1. Zmiany Regulaminu Samorządu Uczniowskiego można dokonać podczas wspólnych
obrad Rady Samorządu na wniosek Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
Opiekuna SU, Dyrekcji szkoły.
2. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu
negatywnie oceniani.
3. Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed
wyborami kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego.
4. Regulamin jest udostępniony wszystkim uczniom szkoły na stronie internetowej oraz
w szkolnej bibliotece.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2014 r., po wcześniejszym uchwaleniu przez
Radę Samorządu Uczniowskiego.
6. Regulamin dotychczas obowiązujący traci moc.

………………………………
Przewodniczący SU

……………………………
Opiekun SU
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…………………………
Dyrektor szkoły

