REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW
W TRZEMESZNIE

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.
2572 ze zm.),



Ustawa z dni a26 stycznia 1982 r, Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz.
674 ze zm.),



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r.
Nr 61 poz. 624 ze zm.),



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 ze zm.).

1. CELE
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. To jeden z organów szkoły,
którego najważniejszymi celami są:
-reprezentowanie interesów społeczności uczniowskiej,
-organizowanie, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
szkoły, działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej,
-współdziałanie z innymi organami szkoły,
-inicjowanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów, w porozumieniu z
Radą Pedagogiczną i Dyrektorem szkoły,
-przestrzeganie zapisów statutowych szkoły,
-dbałość o przestrzeganie obowiązków i praw uczniów,
-podejmowanie działań promujących samorządność,
-kształtowanie i rozwijanie szacunku wobec osób dorosłych i rówieśników,
-poszanowanie własności osobistej i szkolnej oraz dbałość o wizerunek szkoły,
-rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

2. PRAWA I UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawić Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących
realizacji podstawowych praw uczniów:
-prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami, a przede
wszystkim stawianymi wymaganiami,
-prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz
nagradzania i karania uczniów,
-prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
-prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję Opiekuna Samorządu,
-prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem własnych zainteresowań,
-prawo do zgłaszania

propozycji do programu wychowawczego i programu

profilaktyki szkoły
-prawo do opiniowania powyższych programów i Statutu szkoły

3. ZADANIA SU
-opracowanie planu działania, regulaminu SU,
-przedstawienie Dyrektorowi szkoły propozycji działania, potrzeb uczniów, ich
wniosków, opinii,
-kultywowanie tradycji szkoły, dbałość o jej wizerunek w środowisku,
-inicjowanie różnorodnych akcji, wspieranie działań szkoły w zakresie prac na rzecz
szkoły i środowiska,
-organizowanie akcji charytatywnych,
-dysponowanie funduszami SU, rozliczanie budżetu,
-informowanie społeczności szkolnej o działalności SU.

4. ORGANY SU
-do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie
poszczególnych klas do Samorządów Klasowych,
-wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego następują w głosowaniu tajnym przez
uczniów klas IV – VI oraz nauczycieli do końca września każdego roku,

-kandydatami do Rady Samorządu Uczniowskiego są przedstawiciele Samorządów
Klasowych (od kl. IV do kl. VI) lub uczniowie wytypowani przez w/w klasy,
-w skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą: przewodniczący, zastępca
przewodniczącego, sekretarz oraz członkowie,
-kadencja SU trwa cały rok szkolny,
-nad działalnością Samorządu czuwa Opiekun,
-w przypadku rażących zaniedbań na wniosek Dyrektora szkoły lub Opiekuna
Samorządu może dojść do odwołania Rady SU lub jego członków,
-Samorząd prowadzi dokumentację, do której należą: plan pracy (zgodny z
Kalendarzem imprez i uroczystości), regulamin, rozliczenia finansowe oraz
sprawozdania z pracy SU,
-dokumentację nadzoruje Opiekun SU,
-plan pracy oraz regulamin SU są uchwalone większością głosów na posiedzeniu SU i
zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną,
-spotkania SU odbywają się raz w miesiącu, a w razie potrzeby częściej.

5. FUNDUSZE SU
-SU posiada własne fundusze, które służą do finansowania działalności SU,
-fundusz SU jest tworzony z kwot uzyskanych z organizowanych przez Samorząd
imprez oraz ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców.
6. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY I RADY PEDAGOGICZNEJ WOBEC
SU
-wspieranie i udzielanie pomocy w działalności Samorządu, w szczególności w
przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły,
-zapoznanie SU z programami szkoły i ze statutem,
- informowanie Rady SU o wszelkich zmianach w prawie wewnątrzszkolnym, w
szczególności w WZO oraz Statucie,
-zapewnienie warunków do prowadzenia działalności SU,
-przyjmowanie opinii, wniosków SU,
-czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły,
-zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organami szkoły i organizacjami,
-Dyrektor ma obowiązek zawiesić lub uchylić uchwałę lub inne postanowienia
Samorządu, jeżeli są one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

7. OPIEKUN SU
Do obowiązków opiekuna SU należy:
-wspieranie i udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności tych, które
wymagają udziału nauczycieli i Dyrektora szkoły,
-koordynowanie pracy SU,
-czuwanie nad gospodarką finansową SU,
-przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej planu pracy (zgodnego z
kalendarzem imprez i uroczystości na bieżący rok szkolny) oraz sprawozdań z
działalności SU,
-kadencja Opiekuna trwa 1 rok,
-wyboru Opiekuna dokonuje społeczność uczniowska od klasy I do VI oraz
nauczyciele, zgodnie z ustanowioną ordynacją.

8. ORDYNACJA WYBORCZA
-wybory do Rady SU są tajne i odbywają się w ostatnim tygodniu września,
-w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie,
-do Rady SU kandydują przedstawiciele Samorządów Klasowych (od kl. IV do kl. VI)
lub uczniowie wytypowani przez w/w klasy,
-wybory poprzedza minimum tygodniowa kampania wyborcza, podczas której
kandydaci przedstawiają informacje o sobie oraz pomysły na swoją działalność w
Samorządzie,
-kampania trwa do dnia wyborów,
-kandydatami na Opiekuna są wszyscy nauczyciele,
-wyboru Opiekuna dokonuje społeczność uczniowska od klasy I do VI oraz
nauczyciele, zgodnie z ustanowioną ordynacją,
-nad przebiegiem wyborów czuwa komisja złożona z przedstawicieli najstarszych
klas,
-do zadań komisji wyborczej należy: sprawdzenie prawidłowości zgłaszania
kandydatur, przeprowadzenie tajnego głosowania, sporządzenie protokołu głosowania
oraz ogłoszenie wyników w następnym dniu po wyborach,
-każdy uczeń ma prawo do jednego głosu na Opiekuna, a uczniowie z klas IV – VI
mają jeszcze prawo do trzech głosów na uczniów do Rady SU,

-nauczyciele maja prawo do wzięcia udziału w wyborach Rady SU oraz Opiekuna,
-w skład Rady wchodzi pięć osób z największą liczbą głosów,
-Opiekunem zostaje nauczyciel, który uzyskał największa liczbę głosów.

