Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 17

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia
7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu
Szkoły i niniejszego Regulaminu.
2. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 17.
3. Główne zadania Samorządu to:
a) Dbanie o dobre imię i honor szkoły.
b) Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
c) Czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad,
współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań
szkoły.
d) Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się
w działalność Szkoły.
e) Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów
i możliwościami Szkoły.
f) Reprezentowanie uczniów wobec rady pedagogicznej.
g) Przedstawianie dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców opinii
i potrzeb społeczności uczniowskiej.
h) Zorganizowanie pracy tak, żeby dawała ona jak najlepsze efekty i żeby wszyscy
wyborcy mieli poczucie, że wybrali swych działaczy trafnie.
i) Na wniosek dyrektora szkoły Samorząd Uczniowski może wyrażać opinię o pracy
nauczyciela.
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1. Samorząd Klasowy w składzie:
a) Przewodniczący Klasy,
b) Zastępca Przewodniczącego,
c) Skarbnik.
2. Rada Samorządu Uczniowskiego, której członkowie są wybierani przez klasy.
3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:
a) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU
oraz reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji.
b) I Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
c) II Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
4. Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas
powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej
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istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej pracę oraz skład osobowy. Członkiem sekcji
może zostać każdy członek Rady Samorządu Uczniowskiego.
5. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomagają nauczyciele opiekunowie. Są to doradcy,
a zarazem rzecznicy interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady Pedagogicznej.
WYBORY DO ZARZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Wybory zarządza opiekun Samorządu Uczniowskiego.
2. Wybory do Zarządu Uczniowskiego podzielone są na II etapy.
3. W I etapie w każdej klasie IV – VI w głosowaniu tajnym wybierany jest jeden uczeń do Rady
Uczniowskiej.
4. Kandydaci do Rady Uczniowskiej muszą spełniać następujące warunki:
 wzorowe lub bardzo dobre zachowanie na koniec minionego roku szkolnego,
 średnia ocen od 4,5 wzwyż,
 kandydatura poparta większością głosów uczniów w danej klasie oraz pozytywną
opinią wychowawcy i nauczycieli.
5. Dwa tygodnie przed terminem wyborów trwa kampania wyborcza, w czasie której kandydaci
mają obowiązek zaprezentować siebie i swoje programy wyborcze w formie plakatów, ulotek
wyborczych itp.
6. Okres wyborów poprzedza jednodniowa cisza przedwyborcza.
7. Wybory są tajne.
8. Wybory odbywają się w wyznaczonym terminie na lekcjach wychowawczych.
9. W wyborach biorą udział wszyscy chętni uczniowie klas IV - VI Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Świętochłowicach.
10. Przed głosowaniem nauczyciel zapisuje nazwiska i imiona wszystkich kandydatów na tablicy.
11. Każdy uczeń głosuje na jednego kandydata z klasy IV, jednego z klasy V i jednego z klasy VI.
12. Głosy niezgodne z punktem 10 regulaminu są uznane na nieważne.
13. Uczniowie wrzucają głosy do urny wyborczej.
14. Głosy są przeliczane w obecności komisji skrutacyjnej, w skład której wchodzą wybrani
uczniowie oraz opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.
15. Przewodniczącym szkoły zostaje uczeń klasy VI, który otrzymał największą ilość ważnych głosów
wśród uczniów klas VI.
16. I zastępcą przewodniczącego szkoły zostaje uczeń klasy V, który otrzymał największą ilość
ważnych głosów wśród uczniów klas V.
17. II zastępcą przewodniczącego zostaje uczeń klasy IV, który zdobył największą ilość ważnych
głosów wśród uczniów klas IV.
18. Kadencja przewodniczącego i jego zastępców trwa rok.
19. Pozostali kandydaci do rady uczniowskiej zostają członkami poszczególnych sekcji.
OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Kandydatów na opiekuna samorządu uczniowskiego proponuje rada pedagogiczna.
2. Opiekuna samorządu uczniowskiego mianuje dyrektor szkoły.
3. Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora obrad rady uczniowskiej
i koordynatora jej działalności.
4. Kadencja opiekuna trwa jeden rok.
5. Opiekunów SU może być dwóch.
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ODWOŁADNIE CZŁONKA RADY UCZNIOWSKIEJ
1. Członka rady uczniowskiej można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego
lub nie bierze udziału w pracach rady uczniowskiej.
2. Sprawy rozpatruje rada uczniowska poprzez głosowanie tajne.
3. Na miejsce odwołanego członka rady uczniowskiej powołuje się ucznia, który w ostatnich
wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie jest w radzie uczniowskiej lub osobę
zgłoszoną i zaakceptowaną przez radę uczniowską.
4. Członek rady uczniowskiej może sam zrezygnować z działalności w radzie. Stosuje się wtedy
punkt 3 rozdziału VI.
FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1.
2.
3.
4.

Samorząd może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.
Dysponentem funduszy jest rada samorządu uczniowskiego.
Dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z opiekunami samorządu.
Samorząd Szkolny może uzyskiwać dochody:
a) Ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne.
b) Z organizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów itp.
c) Ze sprzedaży surowców wtórnych.
d) Ze środków przekazanych przez sponsorów
e) Z innych źródeł.
5. Finanse Samorządu prowadzi opiekun SU. Środki przechowywane są w kasie sekretariatu szkoły.
6. Operacje finansowe i dokumentację należy prowadzić zgodnie z ogólnymi obowiązującymi
zasadami, w taki sposób, aby zapewniona była rzetelność i dokładność ewidencji.
DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZINOWSKIEGO
Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:
a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
b) Plany pracy.
c) Sprawozdania z działalności za I i II semestr.
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.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie
oceniani.
2. Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach. Regulamin jest
dostępny dla wszystkich uczniów Szkoły, ich rodziców lub opiekunów oraz wszystkich
pracowników Szkoły.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje
Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunami i Zarządem SU.
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