REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM. JANA DŁUGOSZA W PIEKARACH

Podstawa prawna: art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59).

Rozdział I
Postanowienia ogólne
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W szkole podstawowej działa samorząd uczniowski zwany dalej SAMORZĄDEM.
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły.
Samorząd wybierany jest przez uczniów w demokratycznych wyborach.
Celem działania Samorządu jest:
a) uczenie się demokratycznych form współżycia,
b) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
c) uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań,
tolerancji.
Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące prawa do:
Zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymaganiami,
Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
Rozwijaniu i zaspakajaniu własnych zainteresowań.
Organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie
z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
Nauki zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny,
Wyboru opiekuna samorządu.
Samorząd broni praw uczniowskich, czuwa nad przestrzeganiem obowiązków ucznia.
Działania Samorządu służą zaspokajaniu społecznie ważnych potrzeb szkoły, a także
spraw własnych uczniów. Można do nich zaliczyć następujące zadania:
wprowadzania uczniów w życie społeczne szkoły i ułatwianie im zrozumienie celów
i zadań kształcenia, wychowania i opieki,
kształtowanie u uczniów demokratycznych form współżycia i współdziałania,
uczenie współodpowiedzialności za jednostkę i za grupę,
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d) stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samo planowania i samoorganizacji,
samokontroli i samooceny w dziedzinie przestrzegania obowiązków szkolnych.
Wzajemnej pomocy w nauce i trudnej sytuacji życiowej, kultywowania i wzbogacania
tradycji szkoły, organizacji czasu wolnego, zaangażowania się w prace na rzecz
środowiska lokalnego,
e) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań,

Rozdział II
Organy samorządu Uczniowskiego

9. Skład samorządu:
a) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
b) Rada Samorządu Uczniowskiego,
c) Zebranie wszystkich uczniów.
10. Kadencja organów samorządu trwa 1 rok.
11. Zebranie wszystkich uczniów zwoływane jest na wniosek:
a) Przewodniczącego samorządu,
b) Rady samorządu,
c) Opiekuna samorządu.
12. Do kompetencji zebrania wszystkich uczniów należy:
a) Wybór nauczyciela będącego opiekunem Samorządu,
b) Uchwalenie regulaminu Samorządu,
c) Prawo odwołania organów Samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie wywiązują
się z powierzonych im zadań.
13. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
a) Reprezentuje Samorząd wobec rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
b) Kieruje pracą samorządu,
c) Przewodniczy zebraniu wszystkich uczniów szkoły.
14. Rada Samorządu składa się z następujących osób:
a) Przewodniczącego,
b) Zastępcy Przewodniczącego,
c) Sekretarza
d) Członków sekcji dyskotekowo – plastycznej.
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15. Zebrania Rady samorządu zwołuje Przewodniczący w porozumieniu z opiekunem
Samorządu.
16. Rada Samorządu:
a) Reprezentuje opinie uczniów wobec rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
b) Opracowuje z opiekunem plan pracy samorządu.

Rozdział III
Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego

17. Rola opiekuna:
1. Opiekun Samorządu czuwa nad całokształtem prac Samorządu.
2. Pośredniczy między nauczycielami a uczniami.
3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.
4. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

Rozdział IV
Tryb wyborów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

18. Wybory przeprowadza komisja wyborcza składająca się z dwóch osób wybranych
spośród nauczycieli oraz dwóch uczniów klas IV-VII.
19. Prawo wyborcze mają uczniowie od klasy III.

a)
b)
c)
d)
e)

20. Obowiązki Komisji Wyborczej:
Przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
Przygotowanie wyborów,
Przeprowadzenie wyborów,
Obliczenie głosów,
Ogłoszenie wyników wyborów.
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21. Wybory na Przewodniczącego samorządu dokonują się w następujący sposób:
a) Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności
alfabetycznej,
b) Glosowanie dokonuje się przez postawienie znaku X przy nazwisku kandydata i
wrzucenie karty wyborczej do urny.

Rozdział V
Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

22. Dokumentacja:
a) Regulamin Samorządu,
b) Plan pracy Samorządu,
c) Końcoworoczne sprawozdanie z działań Samorządu.
23. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Rodziców z Samorządem
Uczniowskim powinny być
rozpatrywane przy udziale wszystkich
zainteresowanych stron.
24. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego
powodu oceniani negatywnie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

25. Regulamin podlega uchwaleniu przez ogół uprawnionych uczniów szkoły.
26. Zmiany w regulaminie wymagają ponownego uchwalenia.
27. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
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