REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ŚW. WOJCIECHA
W TCZEWIE
(załącznik do Statutu)

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8
im. św. Wojciecha w Tczewie.
§2
Samorząd Uczniowski, działający w Szkole Podstawowej nr 8 im. św. Wojciecha
w Tczewie, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty
z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły oraz niniejszego
Regulaminu.

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU
§3
Do głównych celów działalności SU należą:
a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych
decyzji w sprawach szkoły,
b. przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków,
opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,
rozrywkowej, naukowej w szkole.

Rozdział III: OPIEKUN SU
§4
Wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej
dokonuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Opiekun Samorządu
Uczniowskiego w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na
jego miejsce Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala nowego
Opiekuna.

§5
Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:
a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
b. inspirowanie uczniów do działania,
c. pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną.

Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA
§6
Organami Samorządu są:
1. Przewodniczący Samorządu.
2. Rada Samorządu.
§7
Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
§8
Przewodniczący jest wybierany w wyborach powszechnych przez uczniów klas IV-VI.
§9
Do kompetencji Przewodniczącego należy:
1. reprezentowanie Samorządu wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
2. kierowanie pracą Samorządu,

3. organizowanie współpracy Rady Samorządu z Samorządami klasowymi i
organizacjami działającymi w szkole.

Rada Samorządu
§ 10
W skład Rady Samorządu wchodzą:
1. Przewodniczący samorządu.
2. Zastępca Przewodniczącego.
3. Członkowie.
§ 11
Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący lub Opiekun SU w zależności od potrzeb, nie
rzadziej niż raz w miesiącu.
§ 12
Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów.
§ 13
Do kompetencji Rady Samorządu należy:
1. opracowanie planu pracy Samorządu,
2. zdanie sprawozdania ze swojej pracy, przygotowanie protokołów z zebrań SU,
3. zorganizowanie referendum oraz opracowanie ankiet w sprawach ważnych dla
uczniów i szkoły,
4. podejmowanie uchwały o zmianie regulaminu Samorządu,
5. reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
§ 14
Radzie Samorządu podlegają przewodniczący klas.

Rozdział V: Tryb przeprowadzenia wyborów
do Rady Samorządu Uczniowskiego

§ 15
Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza składająca się z 4 osób ( po jednym
przedstawicielu grupy wiekowej IV – VI oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego).

§ 16
Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:
1.
2.
3.
4.

przyjęcie zgłoszeń od kandydatów ,
przygotowanie wyborów,
przeprowadzenie wyborów,
ogłoszenie wyników.
§ 17

W wyborach na Przewodniczącego Samorządu ma prawo kandydować każdy uczeń klas IV –
VI.

Rozdział VI: Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego
§ 18
Samorząd może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania jego
działalności: dysponentami funduszu jest Rada Samorządu w porozumieniu z Opiekunem i
Dyrektorem Szkoły.
§ 19
Samorząd uzyskuje dochody z następujących źródeł:
1. organizacja imprez szkolnych ( np. bilety wstępu na dyskoteki, sprzedaż kartek
świątecznych i prac wykonanych przez uczniów),
2. dochody ze środków przekazywanych przez sponsorów,
3. dochody uzyskane ze zbiórki surowców wtórnych.
Finanse Samorządu prowadzi Opiekun Samorządu Uczniowskiego. Wszelkie operacje
finansowe są ewidencjonowane w osobnym zeszycie prowadzonym przez Opiekuna SU
(zeszyt rozchodów i przychodów).
Fundusze, jakimi dysponuje samorząd, są ulokowane na książeczce SKO. Corocznie
członkowie SU wraz z Opiekunem przygotowują sprawozdanie finansowe i przekazują je
Dyrekcji Szkoły.

Rozdział VII: Przepisy końcowe
§ 20
Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich
zainteresowanych stron.
§ 21
Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu
negatywnie oceniani.

§ 22
Rada Samorządu może dokonać zmian w regulaminie poprzez głosowanie.
§23
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu
decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.
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