REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
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OPRACOWANIE:
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Rozdział I - Uwagi wstępne
§1
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Władzami samorządu uczniowskiego są:
A. na szczeblu klas: samorządy klasowe.
B. na szczeblu szkoły: Zarząd Samorządu Uczniowskiego Szkoły.
§2
1. Samorząd Uczniowski Szkoły może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie
Rodziców oraz dyrektorowi wnioski i opinie w sprawach dotyczących pracy
szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
A. prawo do zapoznania się z programem nauczania;
B. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
C. prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i
zaspokajania własnych zainteresowań;
D. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Rozdział II - Samorząd klasowy
§1
1. Samorząd klasowy składa się z:
A.

przewodniczącego;

B.

zastępcy przewodniczącego;

C.

skarbnika;

D.

klasa może także powołać sekretarza

2. Sposób wyboru i organizację samorządu klasowego określają uczniowie danych
klas.

§2
1. Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim:
A. ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym;
B. reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli;
C. reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych;
D. występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych;
E. udział w pracach organizowanych przez SUS;
F. informowanie klasy o postanowieniach i pracach SUS;
G. inne zadania nałożone przez klasę lub SUS.
Rozdział III - Samorząd Uczniowski Szkoły
§1
1. Samorząd Uczniowski Szkoły tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Przedstawicielami poszczególnych klas w SU są członkowie samorządów
klasowych.
3. Dla sprawnego funkcjonowania SUS wybiera Zarząd, w skład którego wchodzą:
A.

przewodniczący

B.

zastępca przewodniczącego.

4. Kadencja SUS trwa jeden rok.
5. Członkami SUS mogą być uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej oraz II-III
gimnazjum.
6. Przewodniczący SUS koordynują prace SU i reprezentują SUS wobec władz szkoły
i na zewnątrz .
7. Samorząd Uczniowski Szkoły obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez
przewodniczącego lub opiekuna samorządu. Częstotliwość spotkań ustala Zarząd
SUS w porozumieniu z opiekunem.
§2
1. Do zadań podstawowych SUS należy:
A. opracowanie regulaminu SUS. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem
szkoły;

B. występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia
szkolnego i sposobu ich wykonania;
C. reprezentowanie interesów uczniów wobec władz szkolnych;
D. wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i dyrekcję szkoły,
w szczególności zadań związanych z realizacją programu wychowawczego
szkoły oraz pomoc w organizowaniu imprez szkolnych;
2. Obowiązkiem Samorządu Uczniowskiego
sprawozdawczości w formie sprawozdań
dyrektorowi szkoły.

Szkoły jest prowadzenie
rocznych
przedstawianych

Rozdział IV - Wybory przewodniczącego, członków
i opiekuna Samorządu Uczniowskiego Szkoły
§1
1. Wybory przeprowadza się w terminie ustalonym podczas posiedzenia SUS
w porozumieniu z opiekunem i dyrekcją.
2. Wybory są tajne, bezpośrednie i równe.
3. Prawo udziału w wyborach mają wszyscy uczniowie.
4. Kandydaci do stanowisk w Samorządzie Uczniowskim Szkoły są typowani przez
samorządy poszczególnych klas.
5.
Uczeń ubiegający się o stanowisko członka Samorządu powinien przestrzegać
Statutu Szkoły i cieszyć się dobrą opinią wśród nauczycieli i kolegów.
6. Wybrani przedstawiciele SUS mogą być odwołani z pełnionej funkcji tylko
w uzasadnionych sytuacjach, po uprzednim posiedzeniu wszystkich członków
samorządów klasowych.
§2
1. Komisja wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki.
2. Komisja wyborcza składa się z przedstawicieli klas, którzy nie kandydują
i uzyskają odpowiednie poparcie.
3. Komisja działa pod nadzorem jednego z opiekunów samorządu uczniowskiego.

§3
Przewodniczącym SUS zostaje kandydat, którzy otrzymał największą liczbę głosów.
§5
W razie potrzeby regulamin wyborów może zostać uzupełniony o kolejne punkty na
nadzwyczajnym zebraniu Samorządu Uczniowskiego Szkoły.
Rozdział V - Opiekun samorządu uczniowskiego
§1
1. Kandydatów na opiekuna samorządu uczniowskiego proponuje dyrektor szkoły
po zasięgnięciu opinii uczniów w tej sprawie.
2. O liczbie opiekunów SUS w danym roku szkolnym decyduje dyrektor.
3. Kadencja opiekuna trwa jeden rok.
Rozdział VI - Przepisy końcowe
1. Wszystkie decyzje SUS podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu Zarządu.
2. Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem Samorządu.
3. Regulamin jest umieszczony na szkolnej stronie internetowej i jest dostępny
wszystkim uczniom szkoły.
4. Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski Szkoły muszą być zatwierdzone przez
opiekuna samorządu oraz dyrektora szkoły.
Zatwierdzono na posiedzeniu Samorządu Uczniowskiego Szkoły
w Słupi Wielkiej
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