Regulamin Samorządu Uczniowskiego
w Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. B. Prugara - Ketlinga
w Sanoku

Samorząd Uczniowski jest organem Szkoły, którego kompetencje określa:
- ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 95 poz. 425 z 1991 r.
z późniejszymi zmianami);
- Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku;
Regulamin zawiera:
I.
Postanowienia ogólne.
II.
Organy Samorządu Uczniowskiego.
III.
Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
IV.
Zasady wybierania Samorządu Uczniowskiego.
V.
Sposób dokumentowania działalności Samorządu Uczniowskiego.
VI.
Postanowienia końcowe.

I. Postanowienia ogólne.
§ 1
W Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. B. Prugara - Ketlinga w Sanoku działa Samorząd
Uczniowski zwany dalej ,,Samorządem”.
§ 2
W skład Samorządu wchodzą wszyscy uczniowie Szkoły.
§3
Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
§ 4
Każdy uczeń ma bierne i czynne prawo wyborcze- może wybierać i być wybieranym
do organów Samorządu .
§ 5
Cele działania Samorządu:
a) jest rzecznikiem interesów ogółu społeczności uczniowskiej,
b) współdziała z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców dla wspierania celów
i zadań szkoły,
c) organizuje pomoc koleżeńską dla uczniów mających trudności w nauce oraz dla tych,
którzy ze względu na różnego typu schorzenia i mikrodeficyty rozwojowe takiej
pomocy potrzebują,
d) otacza koleżeńską opieką dzieci z najmłodszych klas, a w szczególności uczniów
z klas pierwszych,
e) współdziała z organami Szkoły w przezwyciężaniu trudności w postępowaniu
z koleżankami i kolegami sprawiającymi problemy wychowawcze,
f) współpracuje z Dyrekcją Szkoły w celu rozeznania i niesienia pomocy uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej,
g) uczestniczy w rozwiązywaniu konfliktów i sporów pomiędzy uczniami,
h) jest współorganizatorem imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych,
odbywających się na terenie Szkoły i poza nią,
i) inspiruje koleżanki i kolegów do prac społecznych na rzecz Szkoły oraz środowiska .
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§ 6

Samorząd może przedstawiać Dyrekcji Szkoły oraz Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie
we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczące prawa do:
a) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymaganiami,
b) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) rozwijania swoich zainteresowań,
d) korzystania z przywilejów wynikających z tradycji uczniowskich,
e) wydawania gazetki szkolnej, informatorów, biuletynów,
f) nauki zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny,
g) wyboru opiekuna Samorządu,
h) współdecydowania o kształcie i treściach programu wychowawczego i programu
profilaktyki Szkoły.
§7
Samorząd może wydać na pisemny wniosek Dyrektora Szkoły opinię dotyczącą pracy
danego nauczyciela wg następującej zasady:
1. W klasach I - VI Zarząd Samorządu rozprowadza anonimowe ankiety wśród uczniów.
2.Na podstawie wypełnionych ankiet Zarząd opracowuje w dwóch egzemplarzach pisemną
opinię o nauczycielu: jedną przekazuje Dyrektorowi Szkoły, drugą pozostawia we własnych
dokumentach.
3.Termin wydania opinii: 14 dni od dnia złożenia wniosku przez Dyrektora Szkoły.
4.Uczniowie biorący udział w formułowaniu opinii o nauczycielu obowiązani są do nie
ujawniania jej treści uczniom nie wchodzącym w skład Zarządu oraz innym organom Szkoły.
§ 8
Samorząd może przeprowadzać ankiety wśród uczniów i pracowników Szkoły w celu
rozpoznania sytuacji i problemów nurtujących uczniów.
§ 9
Samorząd może powołać Sąd Koleżeński.
§ 10
Samorząd broni praw uczniów, czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków.
II. Organy Samorządu Uczniowskiego.
§ 11
1.Organami Samorządu są:
a) Zgromadzenie wszystkich uczniów Szkoły,
b) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
c) Rada Samorządu Uczniowskiego,
d) Sekcje Samorządu Uczniowskiego.
2.Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów w szkole.
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§ 12
1.Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok.
2.Organy Samorządu zobowiązane są raz w roku składać sprawozdanie ze swej działalności
na zebraniu plenarnym, w którym biorą udział wszyscy uczniowie wybrani do samorządów
klasowych.
§ 13
Prawo do udziału w zebraniu plenarnym mają wszyscy przedstawiciele rad klasowych
(przewodniczący, zastępca, skarbnik).
§ 14
1.Zgromadzenie odbywa się przynajmniej trzy razy w roku, nie później jak w terminie
pierwszego miesiąca po odbyciu się wyborów do samorządów klasowych. Zwołuje
je Przewodniczący Samorządu lub jego zastępca podając ustnie informację wszystkim
przewodniczącym samorządów klasowych.
2.Zgromadzenie zwoływane jest na wniosek :
a) Przewodniczącego Samorządu.
b) Rady Samorządu, lub Zarządu RSU.
c) Opiekuna samorządu.
d) Dyrektora Szkoły.
3.Zgromadzenie powinno być zwołane najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku.
§ 15
Do kompetencji Zgromadzenia należy:
a) przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Samorządu i wyrażanie opinii o pracy
Samorządu, Przewodniczącego i sekcji Samorządu,
b) prawo odwoływania organów Samorządu lub poszczególnych jego członków, jeżeli
nie wywiązują się z powierzonych im zadań,
c) wybór opiekuna Samorządu,
d) uchwalenie Regulaminu Samorządu.
§ 16
Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków. Decyzje zapadają zwykłą
większością głosów.
§ 17
Przewodniczący Samorządu:
a) reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
b) kieruje pracą Samorządu,
c) przewodniczy Zgromadzeniu,
d) organizuje współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami
działającymi w Szkole.
§ 18
W skład Rady Samorządu wchodzą:
a) Przewodniczący,
b) Zastępca Przewodniczącego (lub zastępcy)
c) Skarbnik,
d) Sekretarz,
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e) Przewodniczący Sekcji imprezowo-kulturalnej, zastępca, członkowie

f)

-//-

dekoracyjnej, zastępca, członkowie

g)

-//-

informacyjnej , zastępca członkowie

h)

-//-

porządkowej , zastępca członkowie

§ 19
Zebrania Rady Samorządu zwołuje Przewodniczący, nie rzadziej niż raz w miesiącu
w porozumieniu z opiekunem.

a)
b)
c)
d)

§ 20
Do kompetencji Rady Samorządu należy:
zwoływanie Zgromadzenia,
opracowywanie i przedstawianie Zgromadzeniu projektu planu działania Samorządu
na początku roku szkolnego (nie później niż do końca września),
reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej wobec Dyrektora, Rady
Pedagogicznej, Rady Rodziców,
prawo do organizowania referendum w sprawach ważnych dla Szkoły i uczniów.
§ 21

Uchwały Rady Samorządu, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy jej członków.
§ 22
Zarząd RSU składa się z:
1.przewodniczącego SU,
2.zastępcy przewodniczącego ,
3.skarbnika,
4. sekretarza,
5. przewodniczących sekcji .
§ 23
Do kompetencji Zarządu należy:
a) w porozumieniu z opiekunem opracowanie programu prac Samorządu,
b) reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
c) we współdziałaniu z opiekunem prowadzenie bieżącej dokumentacji prac Rady
Samorządu.
§ 24
Na czele Zarządu stoi Przewodniczący Rady Samorządu.
1. Do zadań Przewodniczącego należy:
a) realizacja programu prac Samorządu,
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b) nadzór nad pracami sekcji,
c) reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec Dyrekcji, Rady
Pedagogicznej i poza Szkołą,
d) kontakty z przewodniczącymi klas.

2. Członkiem Zarządu jest zastępca Przewodniczącego Rady Samorządu.
3. Do zadań zastępcy należy wspomaganie Przewodniczącego we wszystkich działaniach
wynikających z jego funkcji.
5. Sekretarz jako członek Zarządu ma za zadanie:
a) wspomaganie Przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających
z jego funkcji,
b) prowadzenie dokumentacji Samorządu.
6. Skarbnik prowadzi zeszyt rozliczeń finansowych.
7. Do zadań przewodniczących sekcji należy organizowanie działalności, do której dana
sekcja została powołana.
§ 25
1. W ramach Samorządu Uczniowskiego działają następujące sekcje:
a) imprezowo- kulturalna,
b) dekoracyjna,
c) informacyjna,
d) porządkowa.
2. W razie potrzeby mogą być powołane inne.
§ 26
1. Przewodniczący sekcji wybierani są spośród kandydatów w głosowaniu jawnym.
2. Przewodniczący tworzą 5-6 osobowe zespoły w oparciu o kontakty koleżeńskie.
3. Składy sekcji są zatwierdzane przez Radę Samorządu.
§ 27
Do zadań sekcji należy:
a) organizowanie działalności, do której została powołana sekcja,
b) rozstrzyganie sporów między uczniami.
III Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
§ 28
Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest wybierany spośród kandydatów - nauczycieli
(pracujących w Szkole Podstawowej nr 1) zgłaszanych przez uczniów na zebraniu plenarnym
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów przeprowadza
się kolejne głosowanie. Dopuszcza się także możliwość wyboru dwóch opiekunów
Samorządu, jeżeli otrzymali równą liczbę głosów.
§ 29
Do zadań opiekuna Samorządu należy:
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a)
b)
c)
d)

czuwanie nad całokształtem prac Samorządu,
pośredniczenie między uczniami a nauczycielami,
doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich,
zapobieganie i pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach
życia szkolnego.

IV Zasady wybierania Samorządu Uczniowskiego.
§ 30
Podstawową komórką Samorządu Uczniowskiego jest samorząd klasowy, który składa się
z 3 osób: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika.
§ 31
1.Wybory do samorządów klasowych odbywają się w drodze głosowania jawnego, zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej ¾ uczniów danego zespołu klasowego.
2.Każdy uczeń, którego nazwisko zostało zgłoszone na kandydata do samorządu klasowego
musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3.Wybory do samorządów klasowych odbywają się w miesiącu wrześniu.
4.Kadencja samorządów klasowych trwa 1 rok od wyborów do wyborów.
5.Przewodniczący samorządu klasowego podaje na piśmie Samorządowi Uczniowskiemu
nazwiska i funkcje, na jakie zostali wybrani uczniowie w danej klasie.
§ 32
Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego przeprowadza Komisja Wyborcza składająca
się z uczniów wybranych w jawnym głosowaniu, wchodzących w skład ustępującej Rady
SU. Do obowiązków komisji wyborczej należy:
1.przyjęcie zgłoszeń kandydatur,
2.przygotowanie wyborów,
3.przeprowadzenie wyborów,
4.obliczenie głosów,
5.sporządzenie protokołu,
6.ogłoszenie wyników wyborów.
§ 31
Do Zarządu Samorządu mogą kandydować uczniowie klas piątych, którzy w semestrze
poprzedzającym wybory otrzymali z zachowania co najmniej ocenę dobrą.
Kandydatury do RSU zgłaszają przewodniczący klas.
1.Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom klas 4-6.
2.Kampania wyborcza trwa trzy tygodnie.
3.Kandydat bierze udział w kampanii wyborczej, która odbywa się poprzez plakatowanie,
spotkania.
4.Wybory na następny rok szkolny odbywają się co roku początkiem czerwca..

§ 32
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1.Wybory do Zarządu Samorządu odbywają się w głosowaniu:
-tajnym, powszechnym, równym, bezpośrednim.
2.Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów
umieszczone są w kolejności
alfabetycznej.
3.Głosowanie dokonuje się przez postawienie znaku x w kratce przy nazwisku ucznia,
na którego wyborca oddaje swój głos jako na przewodniczącego szkoły.Znak x można
postawić tylko przy nazwisku jednego ucznia.
4.Po podliczeniu głosów przewodniczącym zostaje uczeń z największą ilością głosów,
zastepcą ,sekretarzem i skarbnikiem zostają uczniowie, którzy mają kolejno mniejszą ilość
głosów.
5.Na pierwszym posiedzeniu uczniowie z największą ilością otrzymanych głosów(oprócz
Zarządu) wybierają spośród siebie przewodniczących sekcji w drodze głosowania jawnego,
zwykłą większością głosów.

V Sposób dokumentowania działalności Samorządu.
§ 33
1. Samorząd posiada i prowadzi następujące dokumenty:
a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
b) Roczny plan pracy Samorządu Uczniowskiego,
c) Protokoły posiedzeń Samorządu,
d) Sprawozdania z działalności Samorządu Uczniowskiego.
2. Samorząd może prowadzić kronikę Samorządu lub wydawać inne materiały
i wydawnictwa tego rodzaju.
3. Opiekun czuwa nad prowadzeniem dokumentacji.
VI Postanowienia końcowe.
§ 34
1. Samorząd może gromadzić i posiadać fundusze na swoją działalność:
a) zbierając dobrowolne składki od uczniów w wysokości ustalonej
przez Zgromadzenie,
b) organizując loterie,
c) zbierając surowce wtórne,
d) sprzedając bilety wstępu na dyskotekę,
e) sprzedając okazyjne kartki.
2. Fundusze mogą być przeznaczone na:
a) działalność Samorządu,
b) pomoc uczniom potrzebującym,
c) inne cele uchwalone przez Zgromadzenie.
3.Za gromadzenie i właściwe przechowywanie funduszy odpowiedzialny jest skarbnik
i opiekun Samorządu.
4.Sposoby gromadzenia funduszy wymienione w pkt.1, przewodniczący SU i opiekun
konsultują z Dyrektorem Szkoły.
.
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§ 35

Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich
zainteresowanych stron.
§ 36
Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu oceniani
negatywnie.
§ 37
Regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym na Zgromadzeniu uczniów.
§ 38
Zgromadzenie uczniów w toku kadencji na wniosek uczniów może dokonać zmian
w Regulaminie.
§ 39
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

§ 40

Regulamin Samorządu Uczniowskiego stanowi załącznik do Statutu Szkoły.
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