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Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343
im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie
_______________________________________________________________________

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

________________________________________________________________________
2015

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 343
im. Matki Teresy z Kalkuty
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.
2. Samorząd

tworzą

wszyscy

uczniowie

szkoły,

którzy

wybierają

swoich

przedstawicieli w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
3. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej oraz
dyrektorowi Szkoły wnioski, opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające właściwe zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania
i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z dyrektorem Szkoły;
6) prawo wyboru nauczyciela/li pełniącego/cych rolę opiekuna/ów Samorządu.

Rozdział II. Organy Samorządu
§2
1. Organami Samorządu są:
1) samorząd Uczniowski, w którego skład wchodzą przedstawiciele samorządów
klasowych;
2) rada Samorządu Uczniowskiego (przewodniczący samorządów oddziałów
klasowych).
2. Kadencja Samorządu Uczniowskiego i Rady Samorządu Uczniowskiego trwa jeden
rok.
3. Samorząd Uczniowski, tworzą przedstawiciele samorządów oddziałów IV - VI,
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wybrani do końca września nowego roku szkolnego, spośród wszystkich uczniów
w głosowaniu równym i powszechnym.
4. Przedstawicielami samorządów klasowych są:
1) przewodniczący;
2) zastępca przewodniczącego;
3) skarbnik.
5. Zebranie Samorządu Uczniowskiego, bądź Rady Samorządu Uczniowskiego
zwoływane jest na wniosek przewodniczącego Rady Samorządu, Rady Samorządu
Uczniowskiego, opiekuna/ów Samorządu.
6. Samorząd zgłasza wnioski i podejmuje decyzje dotyczące organizacji życia szkoły.
7. Do kompetencji Samorządu należy w szczególności:
1) zatwierdzenie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego;
2) zgłaszanie

wniosków

dotyczących

zmian

w

Regulaminie

Samorządu

Uczniowskiego;
3) wybór nauczyciela/li – opiekuna/ów Samorządu;
4) wyrażenie opinii o pracy Rady Samorządu;
5) prawo odwoływania członków Samorządu, jeżeli nie wykonują powierzonych im
zadań.
8. W skład Rady Samorządu wchodzą przewodniczący oddziałów IV – VI. Członkowie
Rady Samorządu wyłaniają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę
przewodniczącego, w głosowaniu tajnym. Zebrania Rady Samorządu zwoływane są
raz na dwa miesiące lub na wniosek Przewodniczącego Rady Samorządu lub
opiekuna/ów Samorządu. Decyzje podejmowane są zwykłą większością 2/3
członków. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący w sprawach
spornych ma przewodniczący Rady Samorządu. W zebraniach Rady Samorządu
mogą uczestniczyć dyrektor Szkoły, zaproszeni przedstawiciele klas i inne
zaproszone osoby. Do zadań Rady Samorządu należy:
1) zaplanowanie działań i ich realizacja;
2) reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej
i dyrektora Szkoły.
9. Członkowie Samorządu i Rady Samorządu są zobowiązani do godnego
reprezentowania ogółu uczniów. W przypadku, gdy uczeń otrzyma upomnienie
dyrektora Szkoły lub naganę na forum klasy od wychowawcy, traci prawo do
członkostwa w Samorządzie i Radzie Samorządu.
10. Do zadań przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego należy:
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1) reprezentowanie Samorządu wobec dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i
Rady Rodziców;
2) kierowanie i organizowanie pracy Rady Samorządu;
3) współpraca Rady Samorządu z przedstawicielami samorządów klasowych
i organizacjami działającymi w szkole;
4) przewodniczenie zebraniom Samorządu.

Rozdział III. Tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Samorządu
§3

1. Radę Samorządu Uczniowskiego stanowią przewodniczący klas IV – VI.
2. Członkami Rady Samorządu zostają wybrani na przewodniczących zespołów
klasowych.
3. Na

pierwszym

posiedzeniu

Rada

wybiera

Samorządu

spośród

siebie

Przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego w wyborach tajnych.
4. W razie rezygnacji lub odwołania członka Rady Samorządu jej skład uzupełniany
jest

w

wyborach

uzupełniających

w

danej

klasie,

zgodnie

z zasadami ustalonymi w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego.
5. Wybory samorządów oddziałów klasowych

powinny odbyć

się

najpóźniej

w ostatnim tygodniu września każdego roku szkolnego.

Rozdział IV. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
§4

1. Kandydata/tów na funkcję opiekuna/ów Samorządu mogą zgłaszać uczniowie.
2. Opiekuna/ów Samorządu powołuje dyrektor Szkoły na wniosek Rady Samorządu.
3. Zadania opiekuna/ów Samorządu:
1) czuwa nad całokształtem pracy Samorządu;
2) pośredniczy w rozstrzyganiu sporów między uczniami;
3) zapobiega konfliktom między uczniami i nauczycielami;
4) zgłasza wniosek o odwołanie członka Samorządu;
5) raz na semestr składa sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego.
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