REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Działalność Samorządu
1. Samorząd Uczniowski jako jedyny reprezentant ogółu uczniów może
przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą
realizacji podstawowych praw ucznia takich jak:
 Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami
i stawianymi wymaganiami,
 Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce
i zachowaniu,
 Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania
i zaspokajania własnych zainteresowań,
 Prawo do redagowania gazetki szkolnej i informowanie o swej działalności
na tablicy informacyjnej w szkole,
 Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi, ale w porozumieniu z Dyrektorem,
 Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu,
 Prawo opiniowania pracy nauczyciela.
2. Swoje cele Samorząd realizuje poprzez:
 Organizowanie uroczystości szkolnych zgodnie z kalendarzem imprez,
 Przeprowadzanie imprez urozmaicających życie szkoły : dyskotek,
konkursów, wycieczek, spotkań – w celu zachęcania do kulturalnego
spędzania czasu wolnego,
 Uczestnictwo w akcjach na rzecz pomocy dzieciom,
 Kształtowanie właściwych postaw i aktywności w życiu społeczności
szkolnej przez dbałość o porządek i estetykę szkoły.
Członkowie Samorządu Uczniowskiego.
Władze organizacyjne.
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Przedstawiciele Samorządu wybierani są w głosowaniu równym, tajnym
i powszechnym.
3. Opiekę nad Samorządem z ramienia Rady Pedagogicznej sprawuje wybrany
przez wszystkich uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym –
nauczyciel.
Struktura organizacyjna Samorządu Uczniowskiego
1. Rada Samorządu, którą tworzą:
 Przewodniczący
 Zastępca przewodniczącego





Sekretarz
Skarbnik
Samorządy klasowe w składzie czteroosobowym, których opiekunami
są wychowawcy klas
Wybory do Samorządu Uczniowskiego

1. Wybory przewodniczącego, zastępcy i skarbnika Samorządu
Uczniowskiego odbywają się, co roku w czerwcu- na zakończenie roku
szkolnego. W wyborach uczestniczą uczniowie klas I i II. Natomiast
wybory na sekretarza S.U. odbywają się z początkiem roku szkolnego
wg. przyjętej ordynacji wyborczej – zał. regulamin wyborów.
2. Prawo kandydowania na to stanowisko mają wszyscy uczniowie
reprezentujący poszczególne klasy, którzy zaprezentują w dowolnej
formie swoje programy wyborcze.
3. Prawo głosowania w wyborach tajnych mają wszyscy uczniowie szkoły.
4. Głosy zlicza powołana komisja, w skład której wchodzą przewodniczący
klas III.
5. Samorządy klasowe powoływane są we wrześniu przez każdą klasę na
pierwszych spotkaniach klas w ramach godzin do dyspozycji
wychowawcy.
Sprawy różne
1. Przedstawiciele Samorządu maja prawo brać udział
w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, na której rozstrzyga się ważna
dla młodzieży czy poszczególnych uczniów sprawa.
2. Opiekun Samorządu wspólnie z przedstawicielem Samorządu
Uczniowskiego sporządzają sprawozdania z działalności organizacji po
I półroczu roku szkolnego oraz pod koniec danego roku szkolnego.
Sprawozdania te zostają przedstawione Radzie Pedagogicznej
na konferencji podsumowującej pracę szkoły.
3. Samorząd może wystąpić do Dyrektora szkoły w sprawie zawieszenia
kary dotyczącej ucznia lub zespołu klasowego.
4. Istotne decyzje Samorząd powinien konsultować z Opiekunem,
Dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną w celu uzyskania jej aprobaty.
5. Działalność Samorządu Uczniowskiego musi być zgodna
z przepisami ustawy o systemie oświaty i Statutem szkoły.
6. Samorząd Uczniowski i samorządy klasowe działają
z poszanowaniem godności osobistej innych ludzi.
7. Klasy mogą uczestniczyć w konkursach ogłoszonych przez Samorząd
Uczniowski, poszczególnych nauczycieli a także konkursach
zewnętrznych zdobywając oddpowiednio punkty na Gospodarza Szkoły
– I miejsce – 5pkt, II – 4pkt, III-3pkt, IV – 2pkt , brak miejsca zajętego, a
uczestnictwo klasy w konkursie- 1pkt, brak przystąpienia do konkursu
wiąże się z nieotrzymaniem punktów.

