Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Kazimierza Wielkiego
w Skawinie

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia
7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425 z późniejszymi
zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

§1
CELE I GŁÓWNE ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
(zwanego

dalej Samorządem lub SU):

1. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli,
wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;
2. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków do aktywności
społecznej, samooceny i samodyscypliny;
3. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków
szkolnych;
4. Współdziałanie z organami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki oraz
współdziałanie w organizowaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnych form zajęć;
5.

Dbanie o mienie szkolne;

6. Podejmowanie inicjatyw w ramach pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w
nauce;
7.

Dbanie w całokształcie swojej działalności o dobre imię i honor szkoły.

§2

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. SU jest reprezentantem ogółu
uczniów Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem SU.

2. Samorząd Uczniowski jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej powołanym w celu
współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
3. Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala
niniejszy regulamin.
4.

SU ma prawo do:

Ø zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi
wymaganiami;
Ø

jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

Ø

wyrażania opinii dotyczącej uczniów;

Ø udziału w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności
szkolnej;
Ø zgłaszania kandydatur uczniów do nagród i wyróżnień stosowanych w szkole, prawa wnoszenia
uwag do opinii szkoły o uczniach,, a także poręczeń za uczniów;
Ø

wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o powoływanie określonego nauczyciela na Opiekuna SU;

Ø organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
Ø organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z
własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem.

§3
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Organami Samorządu są:
- Rada Samorządu Uczniowskiego, w skład której wchodzą: PRZEWODNICZĄCY, ZASTĘPCA
PRZEWODNICZĄCEGO, SEKRETARZ, POCZET SZTANDAROWY, CZŁONKOWIE
- Samorządy klasowe
- ogólne zebranie uczniów
- ogólne zebranie klasowe
2. Kadencja organów samorządu trwa jeden rok.
3. Wybory do samorządu dokonywane są w głosowaniu tajnym, w drugiej połowie czerwca.

4.Kandydować w wyborach może uczeń klasy piątej, uczęszczający do szkoły
i nie sprawiający kłopotów wychowawczych ( otrzymuje bardzo dobrą i wzorową ocenę
z zachowania)
5. Kandydaci są wybierani z poszczególnych klas piątych – po cztery osoby z każdej klasy, mogą to
być przedstawiciele Samorządu Klasowego.
6. Członkowie Komisji Wyborczej to członkowie Samorządu Uczniowskiego obecnej kadencji wraz
z Opiekunem Samorządu.
7. Zadaniem Komisji Wyborczej jest przygotowanie kart do głosowania, przeprowadzenie wyborów
i przeliczenie głosów.
8. Wybory mogą być poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden tydzień, podczas
której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu działania w Strukturach
Samorządu Uczniowskiego.
9. Wybory są przeprowadzone w klasach 3-5, w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na kartach do
głosowania dokonują wyboru Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
10.Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zastępca i
sekretarz. Po zajęciu przez kandydatów w/w funkcji pozostali pretendenci w liczbie 12, jako
członkowie wchodzą w skład Rady Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci za obustronną zgodą
mogą zamieniać się funkcjami.
11.Rada Samorządu Uczniowskiego:
- przygotowuje projekty dokumentów do uchwalenia przez ogólne zebranie uczniów.
- reprezentuje samorząd w wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej.
- reprezentuje szkołę w kontaktach z innymi szkołami.
12.Rada Samorządu na pierwszym posiedzeniu dokonuje podziału obowiązków.
13.Samorząd Uczniowski może powołać stałe lub doraźne sekcje spośród swoich członków,
wykonania określonych zadań:

dla

- sekcja porządkowa
- sekcja kulturalna
- sekcja dekoracyjna
14. Poczet Sztandarowy opiekuje się sztandarem szkoły. Poczet (3 osoby) wybierany jest spośród
kandydujących do Zarządu SU uczniowskiego.
Obok zasadniczego składu wybrany jest skład „rezerwowy”. Sztandar powinien uczestniczyć w
najważniejszych uroczystościach szkolnych, poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji
oraz w uroczystościach państwowych i regionalnych.
15.Samorząd klasowy składa się z trzech osób: przewodniczący klasy, zastępcy przewodniczącego
klasy i skarbnika.

16.Wyboru Samorządu klasowego dokonuje w głosowaniu tajnym lub jawnym ogólne zebranie
klasowe w miesiącu wrześniu.
17.Samorząd klasowy jest organem wykonawczym klasy.
§4
TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU KLASOWEGO
1. Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas wraz z
wychowawcą.
2. W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy
funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego
stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.
3. Samorządy Klasowe tworzą Szkolny SU.
4. Kandydatów do Zarządu SU zgłaszają członkowie Szkolnego SU.
5. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.
6. Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.

§5
OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Opiekun i jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu.
2. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu Uczniowskiego.
3. Wyboru Opiekuna lub dwóch opiekunów SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje się w
tajnym głosowaniu przez uczniów klas 3-5. Okres kadencji Opiekuna/Opiekunów Samorządu
Uczniowskiego trwa trzy lata.
4. Warunkiem wyboru nauczyciela na Opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody .
5. Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji.

Na jego

miejsce Zarząd wybiera nowego opiekuna. W przypadku niemożności wybrania opiekuna,
nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły.
6. Opiekun planuje i podejmuje decyzje wspólnie z SU poprzez stawianie i rozstrzyganie spraw w
drodze dyskusji.
7. Opiekun zachęca, sprawdza, ocenia pracę SU.
8. Opiekun swoje stosunki z uczniami opiera na szacunku i zaufaniu.

§6
DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Dokumentację SU tworzą:
Ø

Regulamin SU;

Ø

Plan pracy SU;

Ø

Sprawozdania z działalności za I i II semestr;

§7

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU

1. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego SU
przez minimum 3 członków Rady SU.
2. Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania
uchwał.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (znajduje się na szkolnej stronie
internetowej.)
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje
Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem SU.

