Kielce, dn.01.09.2017r.

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Szkoły Podstawowej nr 28 w Kielcach
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE :
1.1. Samorząd Uczniowski zwany dalej SU działa na podstawie ustawy „Prawo oświatowe”
( D. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.) oraz Statutu Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 i niniejszego
regulaminu.
1.2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie klas I – VIII, funkcjonuje on w dwóch
grupach wiekowych jako „Mały Samorząd” obejmujący uczniów klas I – III i „Duży Samorząd”
obejmujący uczniów klas IV – VIII.
2. GŁÓWNE ZADANIA SAMORZĄDU:
2.1. Do głównych celów działalności SU należą:
a) ochrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych,
b) czynne uczestniczenie w życiu szklonym – współtworzenie obowiązujących zasad,
współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły,
c) wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się
w działalność szkoły,
d) organizowanie działalności kulturalno – oświatowej zgodnie
z
potrzebami
uczniów
i możliwościami szkoły,
e) przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków
i
opinii
dotyczących
funkcjonowania szkoły, współpraca ze szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia,
f) organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających
trudności w nauce.
2.2. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej
oraz Dyrektorowi we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących
realizacji celów SU oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami
i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji
między nauką a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań.
d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, w porozumieniu
z jej dyrektorem,
f) prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów SU.

3. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
3.1. Organami SU są:
a) Zarząd SU w składzie:
 przewodniczący Małego i Dużego Samorządu Uczniowskiego,
 zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego jeden z grona Małego i jeden
z grona Dużego Samorządu Uczniowskiego,
 sekretarz,
 członkowie, reprezentanci klas czwartych, piątych i szóstych, od roku szkolnego 2018/2019
również siódmych, w liczbie od trzech do czterech.
b) Rada SU w składzie:
 Zarząd
 przedstawiciele samorządów klasowych,
 opiekunowie SU
3.2. Dla realizacji swoich zadań Rada SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas
powoływania sekcji Rada określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia,
przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace i skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać
każdy uczeń wchodzący w skład samorządów klasowych klas IV- VIII.
3.3. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga nauczyciel – opiekun. Jest to doradca, który
dodatkowo współpracuje ze szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia.
4. TRYB WYBORU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
4.1. Tryb wyboru samorządu klasowego:
a)
Rada
samorządu
klasowego
jest
wybierana
przez
uczniów
klasy
w drodze bezpośredniego, tajnego głosowania w terminie nie później niż do 15 września
danego roku szkolnego,
b) w przypadku niespełniania właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek, lub
gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, wychowawca odwołuje ucznia z pełnionej
funkcji. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.
4.2. Tryb wyboru Zarządu SU:
a) w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym biorą udział wszyscy uczniowie klas IV – VIII
(w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas IV – VII) („Duży Samorząd”) oraz w odrębnym
głosowaniu uczniowie klas II i III („Mały Samorząd”).
b) nad przebiegiem wyborów czuwają opiekunowie SU i wyznaczona komisja,
c) wybory do Zarządu SU składają się z następujących etapów:
 do dnia ustalonego przez opiekunów SU uczniowie każdej klasy siódmej oraz trzeciej dokonują
wyboru maksymalnie 3 kandydatów do Zarządu SU,
 do dnia poprzedzającego wybory do Zarządu SU trwa kampania wyborcza kandydatów, która nie
powinna zakłócać pracy szkoły (szczegóły
techniczne
dotyczące
kampanii
wyborczej
ustala
opiekun
w
porozumieniu
z dyrektorem szkoły),
d) wybory są przeprowadzane w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na kartach do głosowania
dokonują wyboru przewodniczącego samorządu uczniowskiego (poprzez zakreślenie nazwiska
kandydata),

e)
w
dniu
wyborów
powołuje
się
w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące,

czteroosobową

komisję

skrutacyjną,

f) członkami Zarządu SU zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
4.3. W przypadku niekompetencji członka Rady Samorządu Uczniowskiego pozostali członkowie
wraz z opiekunem mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji, co jednak nie oznacza równoczesnego
pozbawienia członkostwa w radzie.
4.4. Niekompetencją jest m.in. niewypełnienie obowiązków i zadań wynikających z pełnienia danej
funkcji, działanie niezgodne z regulaminem samorządu, ośmieszanie pełnionej przez siebie funkcji,
działanie na szkodę społeczności uczniowskiej, rady samorządu uczniowskiego i innych organów
szkolnych, a także zachowanie niegodne ucznia.
4.5. Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do 10 października każdego roku.
5. TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
5.1.
Opiekun
SU
jest
doradcą
służącym
swoją
pomocą
i
doświadczeniem
w pracy Samorządu. Ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.
5.2. Kadencja opiekuna SU trwa 2 lata.
5.3. Wyboru opiekuna SU dokonują uczniowie klas III – VIII na zakończenie kadencji obecnego
(w miesiącu czerwcu) drogą tajnego głosowania. Do roli opiekuna zostaje powołany nauczyciel,
który uzyskał największą liczbę głosów.
5.4. Wybrany w drodze głosowania opiekun może odmówić pełnienia funkcji, jeżeli pracował na tym
stanowisku jako ostatni. Może także – w uzasadnionych przypadkach – złożyć dymisję z pełnionej
funkcji. Na jego miejsce Rada wybiera nowego opiekuna. W przypadku braku możliwości wyboru
opiekuna, nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor szkoły.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
6.1. Samorząd Uczniowski prowadzi współzawodnictwo o Puchar Przechodni Samorządu
Uczniowskiego (dla uczniów klas IV – VIII) w oparciu o odrębny regulamin.
6.2. Samorząd Uczniowski prowadzi współzawodnictwo o tytuł „Klasa z klasą” (dla uczniów
klas IV – VIII) w oparciu o odrębny regulamin.
6.3. Samorząd Uczniowski prowadzi współzawodnictwo o tytuł „Klasa na medal” (dla uczniów
klas I– III) w oparciu o odrębny regulamin.
6.4. Samorząd Uczniowski przeprowadza wybory Rzecznika Praw Ucznia i wnioskuje do Dyrektora
Szkoły o jego powołanie zgodnie z odrębnym regulaminem.
6.5. Samorząd Uczniowski powołuje radę wolontariatu.
6.6. Samorząd Uczniowski posiada własna pieczątkę podłużną o treści:
Samorząd Uczniowski
Przy Szkole Podstawowej nr 28
w Kielcach

6.7. Środki finansowe Samorząd Uczniowski
Osoby upoważnione do dysponowania finansami to:



gromadzi

na

Dyrektor
Nauczyciele – opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

koncie

Rady

Rodziców.

