Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Okleśnej
Cele działalności Samorządu Uczniowskiego:
Rozwijanie demokratycznych form współdziałania uczniów i wzajemnego
wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
Kształtowanie umiejętności działania zespołowego oraz stwarzanie warunków do
aktywności społecznej, samokontroli i samooceny uczniów.
Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz
kształtowanie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami.
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Rozdział 1
Postanowienia ogólne

1.
2.

3.
4.
5.
6.

§1
W szkole działa Samorząd Uczniowski (w skrócie SU).
Samorząd Uczniowski działa na podstawie:
1) Art. 85 Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz.U. z 11 stycznia
2017 r. poz.59);
2) Statutu Szkoły;
3) Regulaminu Samorządu Uczniowskiego;
4) Planu Pracy.
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły.
Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu
oraz jego władz.
W ramach Samorządu Uczniowskiego może działać Rada Wolontariatu.
Rozdział 2
Zadania Samorządu Uczniowskiego

§2
1. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu
współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
2. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala
niniejszy Regulamin, uchwalony przez Radę SU.
§3
1. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad,
współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań Szkoły.
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Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się
w działalność Szkoły.
3. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów
i możliwościami Szkoły.
4. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw
ucznia.
5. Organizowanie pomocy dla uczniów mających trudności w nauce.
2.

Rozdział 3
Organy Samorządu Uczniowskiego
§4
Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1) na szczeblu klas Samorząd Klasowy, w składzie:
a) przewodniczący klasy,
b) zastępca przewodniczącego,
c) skarbnik;
2) na szczeblu szkoły Rada Samorządu Uczniowskiego, w składzie:
a) Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego, (z wyborów ogólno szkolnych) w
składzie:
- Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
- Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
- Sekretarz.
b) Rada Przewodniczących Klas (z wyborów klasowych),
c) sekcje: porządkowa, organizacyjna, dekoratorska,
d) Rada Wolontariatu.
Rozdział 4
Kompetencje Samorządu Uczniowskiego
§5
Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wniosków
i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów:
1) prawo organizowania form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji
celów i zadań Szkoły;
2) prawo zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi
wymaganiami;
3) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
4) prawo do uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na swój temat;
5) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspokajania własnych
zainteresowań;
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6) prawo do przedstawiania Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii
dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia;
7) prawo redagowania gazetki szkolnej;
8) prawo współredagowania strony internetowej szkoły;
9) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem;
10) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SU;
11) prawo zgłaszania projektów uchwał;
12) prawo do udziału przedstawicieli SU w obradach Rady Pedagogicznej, za jej zgoda
lub na jej wniosek;
13) prawo odwoływania się w sprawach konfliktowych za pośrednictwem opiekuna SU do
Rady Pedagogicznej i Dyrektora;
14) prawo do podejmowania działań na rzecz wolontariatu;
15) prawo do opiniowania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych.
§6
Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:
1) Samorząd Klasowy:
a) organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.),
b) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
c) organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy,
d) przewodniczący Samorządu Klasowego reprezentuje klasę na zewnątrz wchodząc
w skład Rady SU;
2) Rada Samorządu Uczniowskiego:
a) podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,
b) podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,
c) ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,
d) pomaga w wydawaniu gazetki szkolnej,
e) dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego;
3) Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
a) kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,
b) wykonuje uchwały Rady SU,
c) czuwa nad terminową realizacją planu pracy,
d) pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
e) rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,
f) występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców w ramach swoich kompetencji;
4) Rada wolontariatu:
a) diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym i otoczeniu szkoły,
b) decyduje o konkretnych działaniach do realizacji.
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§7
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
1) współpracuje z Dyrektorem i opiekunem SU;
2) pełni funkcje łącznika między uczniami, nauczycielami i społecznością lokalną;
3) kieruje pracą Rady SU;
4) prowadzi zebrania;
5) troszczy się o wykonanie zadań przewidzianych w planie pracy SU;
6) prowadzi apele;
7) reprezentuje SU na zewnątrz.
Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:
1) prowadzi apele;
2) odbywa narady przewodniczących klas;
3) utrzymuje stały kontakt z Radą SU.
Sekretarz:
1) przygotowuje porządek obrad;
2) protokołuje zebrania;
3) przygotowuje informacje z zebrań na tablice ogłoszeń;
4) odpowiada za dostarczenie protokołów osobom zainteresowanym;
Członkowie sekcji:
1) porządkowej:
a) sprawdzają obuwie,
b) sprawdzają czystość w klasach,
c) ustalają dyżury i wywieszają je na tablicy ogłoszeń,
d) sprawdzają rzetelność wykonywania dyżurów;
2) organizacyjnej:
a) organizują apele,
b) organizują imprezy szkolne np. dyskoteki;
3) dekoratorskiej:
a) dbają o wygląd gazetek na korytarzach,
b) dbają o dekoracje podczas dyskotek.
Rozdział 5
Tryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego

§8
Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
§9
1. Samorządy Klasowe wybierane są w sposób określony przez uczniów poszczególnych
klas, pod kierunkiem wychowawcy, do 10 września.
2. Zmiany w Samorządach Klasowych przeprowadzane są za zebraniach klasowych
w zależności od potrzeb, pod kierunkiem wychowawcy.
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§ 10
1. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego przeprowadzane są w czerwcu pod
nadzorem opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
2. Klasy IV - VII zgłaszają do wyborów po trzech kandydatów do SU.
3. Lista kandydatów i ich charakterystyki przynajmniej na tydzień przed wyborami powinny
znajdować się na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego.
4. Dwa tygodnie przed wyborami kandydaci mogą prowadzić w szkole kampanię wyborczą.
5. Każdy głosujący uczeń, zaznacza na karcie wyborczej znak „x” obok trzech kandydatów.
6. Głosowanie odbywa się przez wrzucenie karty do głosowania do urny wyborczej.
7. W skład Komisji wyborczej wchodzą:
1) opiekun SU;
2) przewodniczący SU;
3) przewodniczący klasy VIII.
8. Komisja wyborcza podlicza głosy i sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów.
9. Przewodniczącym i zastępcą zostają kandydaci z największą liczbą głosów.
10. Pozostali kandydaci po wyrażeniu zgody zostają:
1) sekretarzem;
2) członkami poszczególnych sekcji;
3) każda sekcja powołuje swojego przewodniczącego.
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§ 11
Kadencja wszystkich organów SU trwa jeden rok.
Każdy członek Rady SU w uzasadnionych przypadkach może podać się do dymisji przed
zakończeniem kadencji. W takim przypadku powołuje się na jego miejsce nowego
członka.
Każdy członek Rady SU może w uzasadnionych przypadkach zostać odwołany przez
Radę SU, jeżeli taki wniosek poprze minimum 2/3 jej członków.
Wybór nowego członka Rady SU odbywa się na pierwszym zebraniu po przyjęciu
dymisji lub odwołaniu. Do czasu zebrania członek pełni swoją funkcję.
Wybór nowego przewodniczącego Rady SU odbywa się na pierwszym zebraniu po
przyjęciu dymisji lub odwołaniu. Do czasu zebrania rolę przewodniczącego przejmuje
jego zastępca.
Rozdział 6
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
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§ 12
Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracach SU.
Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.
Wyboru Opiekuna SU dokonuje Rada SU.
Warunkiem wyboru nauczyciela na Opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody.
Opiekun może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
Opiekun może zostać odwołany przez Radę SU.
Kadencja opiekuna SU trwa jeden rok.
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Rozdział 7
Dokumenty Samorządu Uczniowskiego
§ 13
Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:
1) Regulamin Samorządu Uczniowskiego;
2) Plan pracy;
3) Sprawozdania z działalności za I i II półrocze;
4) Kronika SU.
Rozdział 8
Tryb dokonywania zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego
§ 14
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 zwykłą większością
głosów przy obecności, co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 15
1. Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed
wyborami Samorządów Klasowych.
2. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (znajduje się w bibliotece szkolnej).
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących działalności
Samorządu Uczniowskiego decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem
i Zarządem SU.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego został uchwalony 20 września 2017 r.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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