Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Jelnej
Przyjęty na zebraniu plenarnym 10 i 18 października 2006 r.

I.

Organy Samorządu

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Samorząd Uczniowski posiada własną, wewnętrzną zorganizowaną strukturę:
• Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego jest ogólne zebranie członków oraz
konferencja przedstawicieli samorządów klasowych.
• Organem wykonawczo – zarządzającym SU jest Rada SU,
• Rada Samorządu dzieli się na sekcje: imprez, redakcyjną i porządkową
3. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa przez okres jednego roku szkolnego.
4. Na wniosek Rady Samorządu kadencja przewodniczącego SU może ulec skróceniu.

II.

Ordynacja Wyborcza

1. Rada Samorządu Uczniowskiego jest wybierana wg czteroprzymiotnikowej ordynacji
wyborczej:
• Wybory są powszechne - każdy uczeń ma prawo wziąć w nich udział i może
być wybrany do Rady.
• Wybory są równe – każdy uczeń ma jeden głos.
• Wybory są bezpośrednie – każdy uczeń sam musi uczestniczyć w wyborach.
• Wybory są tajne – każdy uczeń ma zapewnioną możliwość oddania głosu w
sposób nie jawny.
2. Karta wyborcza zawiera nazwiska kandydatów w liczbie większej od określonej dla
składu Rady Samorządu.
3. Głosowanie odbywa się przez skreślenie. Do rady SU wchodzą osoby z największą
liczbą głosów.
4. Kandydatów na listę wyborczą zgłaszają uczniowie klasy (oddziałów) na tydzień
przed terminem wyborów.
5. Szkolną Komisję Wyborczą zwołuje się na zebraniu sprawozdawczym. W jej skład
wchodzą przewodniczący klas. Przewodniczącym komisji jest opiekun samorządu.
6. Przewodniczący Komisji wyborczej zarządza wybory na drugi tydzień czerwca.
7. Nowa Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera spośród siebie przewodniczącego,
zastępcę, przewodniczących sekcji, sekretarza, skarbnika.

III.

Opiekun Samorządu

1. Uczniowie maja prawo do wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna Samorządu.
Kadencja jego trwa, co najmniej dwa lata.
2. Opiekunami Samorządów klasowych są wychowawcy poszczególnych klas.
3. Do obowiązków opiekuna Samorządu Uczniowskiego należy:
• Udzielanie pomocy w realizacji zadań,

•

Zapewnienie z upoważnienia dyrektora szkoły niezbędnych warunków do
samorządnych działalności uczniów,
• Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu,
• Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących praw
uczniowskich.
4. Opiekun samorządu przekazuje informacje o działalności Samorządu Uczniowskiego
w formie sprawozdania członkom Rady Pedagogicznej

IV.

Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd Uczniowski jako reprezentant uczniów Szkoły Podstawowej:
• Może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub dyrektorowi szkoły wnioski i
opinie we wszystkich sprawach placówki, a w szczególności dotyczących
realizacji praw ucznia,
• Ma prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i
wymaganiami,
• Ma prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
• Ma prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiając rozwijanie i
zaspokajanie własnych zainteresowań,
• Może opiniować prace ocenianych nauczycieli.
2. Samorząd Uczniowski jako organ szkoły:
• Organizuje pomoc świadczona ze strony nauczycieli i uczniów młodzieży
mającej trudności w nauce,
• Organizuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i
szkoły,
• Zapewnia dbałość o sprzęt i urządzenia szkolne.

V.

Dokumentowanie pracy i obieg informacji

1. Samorząd Uczniowski dokumentuje swoją pracę.
Formami tej dokumentacji są:
• Prowadzenie gazetki SU,
• Prowadzenie protokołów z zebrań SU.
2. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o roczny plan pracy stanowiący załącznik do
niniejszego regulaminu.
3. Samorząd Uczniowski na koniec roku szkolnego składa sprawozdanie ze swej
działalności /na apelu przed społecznością uczniowską oraz na posiedzeniu RP/.

VI.

Postanowienia końcowe

1. Dyrektor Szkoły ma prawo zawiesić lub uchylić uchwałę Samorządu Uczniowskiego,
jeżeli jest sprzeczna z prawem szkolnym lub celami wychowawczymi szkoły.
2. Regulamin zmienia się uchwałą – na zebraniu SU.
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