Załącznik nr 3 do Statutu
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Stefana Roweckiego „Grota”
ul. Duża 3

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR4
W MARKACH UL. DUŻA 3
Na podstawie art..55 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996r. ze
zmianami) oraz art. 29 pkt.3 znowelizowanego jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej nr4 w Markach ul. Duża 3
postanawia się co następuje:

ROZDZIAŁ I
§1
Postanowienia ogólne
1. Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, stanowi zorganizowaną formę działania
młodzieży.
2. Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec Dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz
administracji oświatowej.
3. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy wybierają swoich
przedstawicieli do Rady SU.
4. Organami samorządu uczniowskiego są:
a. Na szczeblu klasowym: samorząd klasowy.
b. Na szczeblu szkoły: rada uczniowska.
5.
Władzą Samorządu jest Prezydium.
6.
Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
§2
Cele samorządu
1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz
partnerstwo we współpracy z nauczycielem w realizacji celów wychowawczych szkoły.
2. Rozwijanie demokratycznych form współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się oraz
przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.
3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do aktywności
społecznej i samodyscypliny uczniów.
§3
Zadania samorządu
1.
2.

3.
4.
5.

Motywowanie społeczności uczniowskiej do najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych,
kulturalnych, sportowych, turystyczno- krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i
rozrywki.
Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie grup uczniowskich do wykonywania
niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.
Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole, w
środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
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6.
7.
8.

Współpraca z zespołem redakcyjnym gazetki szkolnej w celu informowania uczniów o swojej
działalności.
Zgłaszanie uczniów do nagród i wyróżnień, a także kar obowiązujących w szkole
Dysponowanie funduszami, w porozumieniu z opiekunem SU oraz środkami wypracowanymi
przez uczniów (jeżeli takie będą).
§4
Prawa samorządu:

1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami.
2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
3. Prawo do przedstawiania Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi szkoły wniosków opinii we
wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących przestrzegania podstawowych
praw uczniów.
4. Prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły.
5. Prawo do opiniowania szkolnego i przedmiotowego systemu oceniania.
6. Prawo do wyrażania opinii na temat pracy nauczyciela przedstawionej dyrektorowi szkoły
przygotowującemu ocenę pracy tego nauczyciela (tylko na wniosek Dyrektora).
§5
Samorząd szkolny może:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organizować akcje charytatywne.
Organizować ciekawe imprezy dla uczniów wzbogacające ich wiedzę i znajomość tradycji.
Organizować dyskoteki.
Organizować wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi.
Prowadzić konkursy i akcje plakatowe.
Zorganizować sekcje odpowiedzialne za różne działy życia szkoły.

ROZDZIAŁ II
Rada uczniowska
§1
Postanowienia ogólne:
1. Radę Samorządu Uczniowskiego, zwana dalej Radą Uczniowską, tworzą przedstawiciele
Samorządów Klasowych.
2. Rada składa się z przedstawicieli klas, po trzy osoby z klas IV-VI.
3. Wybór Samorządów Klasowych odbywa się w klasach na godzinach wychowawczych
najpóźniej do dnia 15 września.
4. Ilość członków samorządów klasowych –3-tj.przewodniczący, zastępca i skarbnik.
§2
Kompetencje Rady:
1.
2.
3.
4.
5.

Uchwalanie Regulaminu SU oraz dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek.
Uchwalanie planu pracy na rok bieżący.
Podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania SU.
Powołanie Prezydium w drodze wyborów tajnych i bezpośrednich, i jego odwoływanie.
Przyjmowanie rocznego sprawozdania Prezydium.
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6. Członkowie rady zbierają propozycje, opinie i wnioski w poszczególnych klasach, które
przedstawiają na zebraniach Rady.
7. Kadencja Rady Uczniowskiej trwa 1 rok .
8. Wszystkie decyzje podejmowane są poprzez jawne głosowanie większością głosów na
zebraniach zwoływanych przez przewodniczącego lub opiekuna Samorządu.
9. Każdy członek rady ma równe prawo głosu.
10. Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Zebranie zwołuje
przewodniczący lub opiekun. Prowadzi przewodniczący Prezydium wraz z opiekunem lub
ewentualnie osoba upoważniona (przez opiekuna lub przewodniczącego), za uzgodnieniem z
opiekunem.
11. Z każdego posiedzenia musi być sporządzony protokół (przez osobę wyznaczoną przez
opiekuna i z jego pomocą)
§3
Sekcje.
Rada Uczniowska może powoływać sekcje do wykonania określonych działań.
Na czele sekcji stoją osoby odpowiedzialne, powoływane na zebraniu Rady Uczniowskiej.
W skład sekcji wchodzą uczniowie z rady.
Członkowie sekcji mogą być odwoływani przez osobę odpowiedzialną za daną sekcję lub
prezydium, jeżeli nie wypełniają należycie swoich obowiązków ( za zgodą opiekuna
samorządu uczniowskiego).
5. Pracami wszystkich sekcji koordynuje Prezydium wraz z opiekunem Samorządu.
1.
2.
3.
4.

§4
Prezydium
1. Prezydium składa się z 4 uczniów - przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza,
skarbnika.
2. Prezydium powoływane jest w drodze wyborów
3. Zebrania Prezydium odbywa ją się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
4. Kadencja Prezydium trwa 1 rok.
§5
Kompetencje Prezydium:
kieruje bieżącą pracą SU.
reprezentuje SU.
powołuje sekcje oraz mianuje ich przewodniczących.
zwołuje nadzwyczajne spotkania Rady.
w zebraniach Prezydium uczestniczy opiekun SU .
Prezydium prowadzi protokoły z posiedzeń i wszelką dokumentację przedstawiającą
prace SU.
g. dokumenty podpisuje przewodniczący i sekretarz oraz opiekun
a.
b.
c.
d.
e.
f.

§6
Wybory do Prezydium:
1. Wybory do Prezydium należy przeprowadzić do końca września - na dany rok szkolny.
2. Wybory są tajne ,bezpośrednie, zwykłą większością głosów, w których uczestniczą
członkowie RU
3. Prawo do kandydowania do władz Samorządu Uczniowskiego ma uczeń wybrany do
Samorządu Klasowego (tzn. będący członkiem RU) posiadający, co najmniej dobrą
ocenę z zachowania oraz pozytywne oceny z przedmiotów nauczania.
4. Każdy uczeń biorący udział w głosowaniu na kartce wypisuje trzy nazwiska osób
członków RU.
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5. Głosy zbiera powołana przed rozpoczęciem głosowania komisja składająca się z trzech
osób.
6. Następnie odczytuje nazwiska kandydatów i zapisuje na tablicy.
7. Miejsce w Prezydium otrzymują uczniowie, którzy zebrali największą liczbę głosów .
8. Osoby wybrane muszą wyrazić zgodę na przyjęcie otrzymanego stanowiska.
9. Jeżeli któraś z nich nie wyrazi zgody, przechodzi kolejna osoba z listy, zgodnie z ilością
punktów.
10. Po ogłoszeniu zostaje spisany protokół.

§7
Odwoływanie członków rady uczniowskiej i prezydium
1. Członek rady uczniowskiej lub prezydium jest odwoływany w przypadku niekompetencji i
naruszenia regulaminu Samorządu Uczniowskiego na wniosek Rady Uczniowskiej, opiekuna,
Rady Pedagogicznej lub Dyrektora złożone na ręce Prezydium lub opiekuna, którzy zwołują
nadzwyczajne spotkanie.
2. Sprawę odwoławczą rozpatruje się na specjalnym spotkaniu Rady Uczniowskiej poprzez
głosowanie tajne, bezpośrednie, zwykłą większością głosów.
3. Na miejsce odwołanego członka rady powołuje się kandydata, który w ostatnich wyborach
otrzymał kolejno największą ilość głosów lub też ucznia, który został zgłoszony przez
Prezydium, członków RU lub opiekuna i zaakceptowany przez RU, w głosowaniu tajnym
zwykła większością głosów.
4. Członek rady uczniowskiej może sam zrezygnować z działalności w radzie.
5. Od decyzji Rady można odwołać się w trybie 7-dniowym, składając pisemne odwołanie do
opiekuna.

§8
Komisje i sekcje:
1. do realizacji zadań Rada SU może powoływać komisje, natomiast Prezydium -sekcje;
2. komisje lub sekcje mogą mieć charakter stały lub doraźny;
3. komisje są powoływane spośród członków Rady; członkiem sekcji może zostać każdy uczeń
szkoły.

ROZDZIAŁ III
§1
Opiekunowie samorządu uczniowskiego.
1. Kandydata na opiekuna SU wybiera Dyrektor na pierwszej Radzie Pedagogicznej przed
rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
a. Propozycje na opiekuna może przekazywać na ręce Dyrektora:
-Rada Uczniowska
-Rada Pedagogiczna
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2. Opiekunowie samorządu uczniowskiego uzyskują status stałego obserwatora obrad rady
uczniowskiej, koordynatora jej działalności i pomocnika z możliwością zabierania głosu i
proponowania zagadnień do realizacji, przekazywania różnych propozycji i pomysłów.
3. Zwołuje nadzwyczajne i zwyczajne spotkania Rady oraz Prezydium
4. Można zgłosić wniosek o odwołanie opiekuna na ręce przewodniczącego Prezydium oraz
Dyrekcji, które zostanie rozpatrzone na najbliższym lub specjalnym posiedzeniu Rady.
5. Opiekun może zostać odwołany przez Dyrektora w wyniku nie wykonywania podjętych przez
siebie zadań.
6. Kadencja opiekuna trwa 1 rok z możliwością przedłużenia (bez ograniczeń)

ROZDZIAŁ IV
§1
Postanowienia końcowe:
1. Wszystkie decyzje są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności powyżej połowy
członków Rady;
2. Każda klasa powinna zapoznać się z Regulaminem, który powinien być przeanalizowany i
przedyskutowany;(odpowiedzialni – samorządy klasowe)
3. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły w bibliotece szkolnej.
4. wnioski dotyczące poprawek do Regulaminu mogą zgłaszać członkowie Prezydium, opiekun,
Rada Pedagogiczna
5. z treścią poprawek należy zapoznać wszystkich uczniów, umieszczając je w gablocie SU;
6. zmiany w Regulaminie SU są uchwalane większością 2/3 głosów w obecności powyżej
połowy członków Rady.
7. Decyzje podjęte przez SU muszą być zatwierdzone przez opiekuna i dyrektora szkoły.
8. Samorząd uczniowski przekazuje w klasach uczniom informacje dotyczące prawa szkolnego,
programu ART i prawa oświatowego.

Jednolity tekst Regulaminu uchwaliła i zatwierdziła Rada Pedagogiczna
w dniu .............................r
Za Radę Pedagogiczną

Za Samorząd Uczniowski

Za Radę Rodziców
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