„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.”
– Paulo Coelho

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY
PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. A. i Wł. NIEGOLEWSKICH W OPALENICY

§1
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Samorząd Uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole oraz tworzy
warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami, a także inicjuje działania służące
wsparciu uczniów i rozwiązywaniu ich problemów.

§2
Formą realizacji współdecydowania uczniów o losach szkoły jest uczestnictwo w organach
Samorządu Uczniowskiego

§3
Organami Samorządu Uczniowskiego są:
- Rada Samorządu Uczniowskiego
- Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
- Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
- Skarbnik Samorządu Uczniowskiego

§4
Wybór członków do Samorządu Uczniowskiego:
1. Samorząd Uczniowski tworzą wybrani uczniowie podczas wyborów klasowych.
2. Wybory Samorządu są prowadzone pod nadzorem nauczycieli wychowawców we wrześniu.
3. Do głosowania upoważnieni są wszyscy uczniowie z klas II – VIII.
4. Każda klasa (II-VII), wybiera dwóch kandydatów.
5. Członkami Samorządu mogą zostać jedynie uczniowie szkoły.

§5
Główny Organ Samorządu Uczniowskiego
1. Głównymi organami Samorządu są: Przewodniczący Samorządu, Zastępca
Przewodniczącego Samorządu, Skarbnik Samorządu Uczniowskiego oraz członkowie
Samorządu.
2. Na pierwszym zebraniu SU wybierani są: Przewodniczący Samorządu, Zastępca
Przewodniczącego Samorządu, Skarbnik
3. Funkcje Radzie Samorządu przydzielane są w tajnym głosowaniu.
4. Samorząd podejmuje decyzje większością głosów.
5. Zarząd pod okiem opiekunów na pierwszym posiedzeniu uchwala podział obowiązków
członków Samorządu.
6. Kadencja trwa do wyborów w następnym roku szkolnym.

§6
Przewodniczący Samorządu
1. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem
kadencji.
2. W przypadku podania się do dymisji Przewodniczącego przed upływem kadencji, jego
obowiązki przejmuje zastępca Przewodniczącego Samorządu.
3. Przewodniczący jest głównym reprezentantem ogółu uczniów.

§7
Opiekunowie Samorządu
1. Propozycję kandydatów, wybranych spośród Rady Pedagogicznej, na opiekunów
Samorządu Uczniowskiego przedstawia Samorządowi Uczniowskiemu Dyrektor
Szkoły.
2. Samorząd Uczniowski dokonuje wyboru opiekunów SU w tajnym głosowaniu.
3. Opiekunowie pełnią funkcję doradczą i opiekuńczą Samorządu.
4. Sprawują nadzór nad funkcjonowaniem samorządu, wspomagają uczniów w ich
inicjatywach, występują w imieniu uczniów do władz szkoły.

5. Mają prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Samorządu.
6. W uzasadnionych przypadkach, mogą zwolnić uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z
działalnością Samorządu.

7. Mają prawo (na wniosek własny lub członka Samorządu) do zwoływania specjalnych
zebrań Samorządu.

§8
Zebrania Samorządu
1. Zebrania Samorządu odbywają się raz w miesiącu.
2. Samorząd ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania na początku roku
szkolnego (ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny).
3. Samorząd ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania pod koniec roku
szkolnego (podsumowanie pracy, wnioski do dalszej pracy).

§9
Członkowie SU mają prawo do:
1. Wyrażania opinii o obowiązującym systemie oceniania i programie wychowawczym szkoły poprzez
przewodniczącego SU.
3. Dokonywania wyboru opiekunów oraz zarządu SU.
4. Występowania do władz szkolnych z projektami w sprawie organizacji życia kulturalnego w szkole
oraz konkretnych imprez o charakterze kulturalnym, dydaktycznym i sportowym.
5. Organizowania dyskotek szkolnych.
6. Wyłonienia składu wolontariatu oraz organizowania zbiórek zgodnie z zapotrzebowaniami.
7. Prowadzenia gazetki ściennej.

§10
Członkowie SU mają obowiązek:
1. Uczestniczyć we wszystkich zebraniach SU. Nieobecności należy usprawiedliwiać opiekunom.
2. Sumiennie wywiązywać się z powierzonych zadań
3. Zgłaszać niepokojące zdarzenia opiekunom lub Dyrekcji Szkoły. Podejmować dyskusje na temat
niebezpiecznych zachowań.
4. Reprezentować szkołę w najważniejszych wydarzeniach i uroczystościach zgodnie z kalendarzem
roku szkolnego oraz organizować imprezy kulturalne i sportowe np.:
•

Rozpoczęcie roku szkolnego

•

Uroczystości patriotyczne upamiętniające najważniejsze wydarzenia historyczne

•

Dzień Edukacji Narodowej

•

Święto Patronów Szkoły

•

Pierwszy Dzień Wiosny

•

Prima Aprilis

•

Dzień Dziecka i sportu szkolnego

§11
Samorząd Uczniowski może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek, np. dyskotek
szkolnych. Zebrane pieniądze przechowuje jeden opiekun Samorządu Uczniowskiego,
gromadzi wykaz przychodów oraz wydatków na bieżący rok szkolny.

§12
Z uzyskanych pieniędzy Samorząd Uczniowski może przeznaczyć na nagrody dla uczniów,
potrzebne materiały plastyczne lub dofinansować wyjazdy dla członków Samorządu

§13
1. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we
wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw ucznia.

§14
Postanowienia końcowe
1. Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem Samorządu Uczniowskiego.
2. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.

Opiekunowie Samorządu:
Barbara Grześkowiak
Natalia Kroma
Anita Opala
Karina Przybylska
Agnieszka Wojciechowska

Regulamin Samorządu Uczniowskiego powstał na podstawie Statutu Szkoły Podstawowej z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy oraz Ustawie o Prawie
Oświatowym art. 85.

