REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SWARZĘDZU

Podstawa prawna:
1. Ustawa o Systemie Oświaty.
2. Karta Nauczyciela.
3. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu.
§1

Postanowienia ogólne
1. W Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu działa samorząd uczniowski zwany
dalej „samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Na szczeblu szkoły władzę stanowi: rada samorządu uczniowskiego.
4. Na szczeblu klasy władzę stanowi: samorząd klasowy.
5. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

§2

Cele i zadania samorządu uczniowskiego
1. Celem działania samorządu jest:
1) uczenie się demokratycznych form współżycia;
2) pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;
3) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
4) uczenie się odpowiedzialności, rozumienia odrębności przekonań;
tolerancji, dialogu międzykulturowego;
5) organizowanie wolnego czasu;
6) współpraca ze wszystkimi nauczycielami w celu osiągnięcia przez uczniów
jak najlepszych wyników w nauce;
7) współpraca ze wszystkimi organami szkoły.
8) wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły.
2. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów do:
1) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;
2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) rozwijania swoich zainteresowań;
4) organizacji
działalności
kulturalnej,
oświatowej,
sportowej
oraz rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
5) redagowania i wydawania gazety szkolnej;
6) wyboru opiekuna samorządu.

§ 3

Prawa i obowiązki samorządu uczniowskiego
1. Samorząd broni praw uczniowskich, czuwa nad ich przestrzeganiem.
2. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię dotyczącą pracy
danego nauczyciela.
3. Samorząd może posiadać własne fundusze, które służą finansowaniu jego
działalności.
4. Samorząd może występować do dyrektora szkoły z inicjatywami dotyczącymi
życia szkolnego i sposobu ich wykonywania.
5. Samorząd może tworzyć sekcje działań twórczych, w skład których
wchodziliby uczniowie powołani przez radę samorządu uczniowskiego.
6. Samorząd ma obowiązek współpracy z władzami szkoły w celu zapewnienia
uczniom właściwych warunków do nauki i samorealizacji.
7. Samorząd ma prawo do zapoznania się i wyrażenia opinii na temat
programów nauczania.
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8. Samorząd ma prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce
i zachowaniu.
9. Samorząd ma prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej.
§ 4

Organy samorządu uczniowskiego i ich kompetencje
1. Organami samorządu są:
1) zebranie wszystkich uczniów szkoły (walne);
2) przewodniczący samorządu uczniowskiego;
3) rada samorządu uczniowskiego;
4) zebranie samorządów klasowych kl. I – VI.
2. Kadencja organów samorządu trwa jeden rok.
3. Rada samorządu uczniowskiego składa się z uczniów wybieranych
w wyborach tajnych, bezpośrednich i równych.
4. Radę samorządu uczniowskiego tworzą:
1) przewodniczący samorządu uczniowskiego – koordynuje prace rady
i reprezentuje samorząd uczniowski wobec władz szkoły i na zewnątrz
szkoły;
2) zastępca przewodniczącego samorządu uczniowskiego – przejmuje
obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności;
3) sekretarz – prowadzi dokumentację rady samorządu;
4) skarbnik – prowadzi rejestr wpływów i wydatków;
5) kronikarz – przygotowuje materiał do publikacji;
6) kierownicy i członkowie sekcji – jeżeli sekcje zostaną powołane.
5. Rada samorządu obraduje – minimum raz w miesiącu – na zebraniach
zwołanych przez przewodniczącego lub opiekuna samorządu.
6. Rada samorządu przygotowuje projekt regulaminu samorządu uczniowskiego.
7. Rada samorządu opracowuje plan pracy.
8. Rada samorządu jest zobowiązana dwa razy w roku składać sprawozdanie
ze swej działalności.
9. Potrzeby oraz interesy poszczególnych klas reprezentuje samorząd klasowy.
10. Samorząd klasowy tworzą:
1) przewodniczący;
2) zastępca przewodniczącego;
3) skarbnik.
11. Do zadań samorządu klasowego należy:
1) ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym;
2) reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli;
3) reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych;
4) występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych;
5) udział w pracach organizowanych przez radę samorządu uczniowskiego;
6) informowanie klasy o postanowieniach i pracach rady samorządu
uczniowskiego;
7) inne zadania nałożone przez klasę lub radę samorządu uczniowskiego.
12. Sekcje działań twórczych:
1) Kierownicy sekcji są wybierani spośród członków rady w jawnym
głosowaniu. Tworzą 4 – osobowe grupy, które są zatwierdzane przez radę
samorządu w jawnym głosowaniu.
2) W skład sekcji wchodzą uczniowie spoza rady samorządu.
3) Członkowie poszczególnych sekcji mogą być odwołani przez kierownika,
jeżeli nie wypełniają swych obowiązków.
4) Do zadań sekcji należy: organizowanie działalności, do której sekcja
została powołana oraz współpraca z przewodniczącym rady samorządu,
opiekunem samorządu uczniowskiego oraz innymi nauczycielami.
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§5

Opiekun samorządu uczniowskiego
1. Kandydatów na opiekuna samorządu uczniowskiego może proponować:
1) rada samorządu uczniowskiego;
2) rada pedagogiczna;
3) przedstawiciele samorządów klasowych.
2. Prawa i obowiązki opiekuna samorządu uczniowskiego:
1) czuwa nad pracami samorządu;
2) doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską;
3) pomaga w dotarciu do odpowiednich dokumentów prawnych
i dokumentów szkoły;
4) pośredniczy pomiędzy uczniami a dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną,
radą rodziców i władzą lokalną;
5) pomaga w prowadzeniu dokumentacji samorządu;
6) zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych
płaszczyznach;
7) osoba uprawniona do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych w związku
z działalnością w samorządzie;
8) może w uzasadnionych przypadkach zwołać specjalne zebrania rady
samorządu lub samorządu uczniowskiego w czasie zajęć lekcyjnych;
4. Kadencja opiekuna samorządu trwa jeden rok.
5. Opiekun samorządu uczniowskiego może zostać odwołany przez samorząd
uczniowski.

§ 6 Tryb przeprowadzenia wyborów do rady samorządu uczniowskiego oraz
samorządu klasowego
1. Wybory do rady samorządu uczniowskiego zarządza dyrektor szkoły
wraz z opiekunem samorządu.
2. Zarządzenie o wyborach rozwiesza się w formie plakatów na terenie szkoły
oraz ogłasza się w każdej klasie.
3. Wybory do rady samorządu odbywają się co roku.
4. Wybory są tajne, bezpośrednie i równe.
5. Czynne i bierne prawo udziału w wyborach do rady samorządu mają wszyscy
uczniowie szkoły.
6. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona spośród uczniów klas IV –
VI:
1) członków komisji wyborczej jest tyle ile klas;
2) przedstawicieli komisji wyborczej wyłaniają w tajnym głosowaniu
uczniowie poszczególnych klas;
3) osobą wybraną do prac w komisji wyborczej zostanie ta, która otrzyma
najwięcej głosów;
4) z każdej klasy wybiera się tylko jednego przedstawiciela do komisji
wyborczej;
5) członkowie komisji wyborczej nie mogą kandydować do rady samorządu
uczniowskiego;
6) wybory do rady samorządu odbywają się w ciągu jednego dnia;
7) w dniu wyborów do rady samorządu nie można prowadzić kampanii
wyborczej;
8) komisja wyborcza – „mężowie zaufania” działa pod nadzorem opiekuna
samorządu uczniowskiego;
7. Obowiązki komisji wyborczej:
1) powołanie przewodniczącego spośród wybranych przedstawicieli
do komisji wyborczej;
2) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów z klas I – VI. (każdy oddział danej klasy
wybiera dwóch kandydatów do rady samorządu, kandydatami do rady
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samorządu są uczniowie, którzy otrzymali minimum dobrą roczną
ocenę klasyfikacyjną zachowania);
3) przygotowanie wyborów (lista kandydatów, karty wyborcze, lokal
wyborczy);
4) przeprowadzenie wyborów;
5) przeliczenie głosów;
6) sporządzenie protokołu;
7) ogłoszenie wyników.
8. Kandydat do rady samorządu uczniowskiego bierze udział w 2 - tygodniowej
kampanii wyborczej, która odbywa się poprzez plakatowanie, spotkania
przedwyborcze i reklamowe, wiersze, piosenki itp.
10. Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą
z nazwiskami kandydatów.
11. Wyborca stawia znak „X” obok nazwiska kandydata, na którego głosuje –
głosować można na jednego kandydata. Każda klasa wybiera dwóch
kandydatów, np.: klasy pierwsze wybierają spośród kandydatów klas
pierwszych, klasy drugie spośród klas drugich itd.
12. Wyborca wrzuca kartę wyborczą do urny w obecności komisji wyborczej.
13. Członkami rady samorządu zostaje 12 osób, które otrzymały kolejno
największą liczbę głosów.
14. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę ważnie
oddanych głosów, swoją działalność rozpoczyna po ogłoszeniu wyników
wyborów.
15. Na pierwszym posiedzeniu rada samorządu ze swojego grona w tajnym
głosowaniu wybiera zastępcę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika,
kronikarza;
16. Kadencja rady samorządu uczniowskiego trwa jeden rok.
17. Wybory do samorządu klasowego:
1) wybory do samorządu klasowego dokonuje się każdego roku w pierwszej
połowie września;
2) czynne i bierne prawo udziału w wyborach do samorządu klasowego mają
wszyscy uczniowie danej klasy;
3) wybory dokonuje się poprze głosowanie tajne na kandydatów zgłoszonych
podczas zebrania klasowego poprowadzonego przez nauczyciela podczas
godziny wychowawczej;
4) zwycięzcami w poszczególnych głosowaniach są kandydaci, którzy mają
największą liczbę głosów.
§ 7

Tryb odwołania członka rady samorządu uczniowskiego
1. Członka rady samorządu można odwołać, jeżeli narusza regulamin
samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach rady uczniowskiej.
2. Sprawę rozpatruje rada samorządu poprzez dyskusję, a następnie głosowanie
tajne.
3. Na miejsce odwołanego członka rady samorządu powołuje się ucznia, który
w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie jest w
radzie samorządu lub osobę zgłoszoną i zaakceptowaną przez poszczególne
samorządy klasowe.
4. Członek rady samorządu może sam zrezygnować z działalności w radzie.
O wyborze innej osoby na jego miejsce decyduje procedura podana w ust. 3.

§ 8

Tryb podejmowania uchwał przez radę samorządu uczniowskiego
1. Uchwały rady samorządu uczniowskiego podejmowane są zwykłą
większością głosów, w głosowaniu jawnym.
2. W sprawach personalnych lub na formalny wniosek przegłosowany przez
członków rady, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
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3. Rada samorząd uczniowskiego może podjąć uchwałę jeżeli obecnych jest
co najmniej połowa członków.
4. Decyzje podjęte przez samorząd muszą być zatwierdzone przez dyrektora
szkoły.
§ 9

Dokumentacja samorządu uczniowskiego
1. Regulamin samorządu uczniowskiego.
2. Plany pracy.
3. Protokoły z posiedzeń rady samorządu.
4. Zeszyt wpływów i wydatków.
5. Sprawozdania z działalności rady samorządu uczniowskiego.

§ 10

Przepisy końcowe
1. Sprawy wymagające współpracy dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady
rodziców z samorządem uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale
zainteresowanych stron.
2. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego
powodu oceniani negatywnie.
3. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić uchwałę lub inne postanowienie
samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi
szkoły.
4. W posiedzeniach rady samorządu uczniowskiego może wziąć udział z głosem
doradczym dyrektor szkoły lub inne osoby zaproszone przez
przewodniczącego samorządu za zgodą lub na wniosek rady.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.12. 2008 r.
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