Załącznik nr 1
do Zarządzenia
Dyrektora Zespołu Szkolnego w Ładzyniu
nr 4/2017/2018 z dnia 28.11.2017

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ładzyniu

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd jest jedynym
reprezentantem ogółu uczniów szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie
przestaje on być członkiem samorządu oraz jego władz.
2. Główne zadania samorządu to:
a) obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych;
b) czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad,
współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań
szkoły;
c) wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się
w działalność szkoły;
d) organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły;
e) przedstawianie dyrektorowi i radzie pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących
praw ucznia;
f) kształtowanie postaw prospołecznych poprzez angażowanie się w działalność
szkolnego wolontariatu;
g) udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych w porozumieniu z opiekunem
samorządu i dyrektorem szkoły, w tym współdziałanie z instytucjami organizującymi
akcje charytatywne;
h) dbanie o dobre imię i honor szkoły.
3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie radzie pedagogicznej oraz
dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, do których należą:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i
stawianymi wymaganiami;
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
c) prawo do orgaizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań;
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d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z dyrektorem;
f) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
4. Samorząd może zwracać się do rady rodziców w sprawach wsparcia finansowego dla
swojej działalności.
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Rada samorządu uczniowskiego w składzie:
a) przedstawiciele samorządów klasowych (przewodniczący klasy, zastępca
przewodniczącego, skarbnik);
b) uczniowie zaangażowani w pracę samorządu uczniowskiego oraz wolontariusze.
2. Zarząd samorządu uczniowskiego, wybierany z rady samorządu uczniowskiego
w składzie:
a) przewodniczący samorządu uczniowskiego, który kieruje pracą zarządu i rady
samorządu;
b) zastępca przewodniczącego samorządu uczniowskiego;
c) skarbnik.
3. Przewodniczący samorządu reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrektora;
4. W pracy samorządu uczniowskiego pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca,
a zarazem rzecznik interesów samorządu uczniowskiego na forum rady pedagogicznej;
5. Dla realizacji swoich zadań zarząd samorządu może wyznaczać chętne osoby wybrane
spośród wszystkich uczniów szkoły (po wyrażeniu zgody opiekuna samorządu).

Zadania zarządu samorządu uczniowskiego:
1. Reprezentuje wszystkich uczniów;
2. Kieruje pracą samorządu;
3. Podejmuje uchwały w ramach kompetencji samorządu i czuwa nad ich wykonaniem;
4. Ustala i zatwierdza plan pracy samorządu na dany rok szkolny oraz czuwa nad jego
terminową realizacją;
5. Pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych;
6. Dba o tablicę samorządu uczniowskiego;
7. Występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców w ramach
swoich kompetencji;
8. Organizuje wolontraiat szkolny.

TRYB WYBORU ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas I - VIII w głosowaniu równym, tajnym
i powszechnym;
2. Członkami zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów;
3. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun samorządu;
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4. Kadencja wszystkich organów samorządu trwa 1 rok;
5. Wybory do zarządu samorządu uczniowskiego:
a) do dnia ustalonego w ogłoszeniu opiekuna samorządu, każda klasa dokonuje
wyboru maksymalnie 2 kandydatów do zarządu samorządu;
b) w ciągu kolejnych dni kandydaci przedstawiają swoje zgłaszenia na piśmie;
c) od dnia ustalonego przez opiekuna trwa kampania wyborcza kandydatów do
zarządu, która nie może zakłócać pracy szkoły;
6. Wybory zarządu samorządu powinny zakończyć się do końca września roku szkolnego,
w którym odbywają się wybory.

ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WOLONTARIATU
1. Samorząd uczniowski podejmuje działania z zakresu wolontariatu;
2. Samorząd uczniowski wyłania ze swojego składu sekcję wolontariatu;
3. Sekcja wolontariatu diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym
i w otoczeniu szkoły oraz decyduje o działaniach do realizacji;
4. Powoływanie sekcji wolontariatu:
a) na początku roku szkolnego uczniowie samorządu w porozumieniu
z opiekunem wyłaniają spośród siebie sekcję wolontariatu;
b) w sekcji wolontariatu mogą brac udział wszyscy uczniowie.
5. Kompetencje sekcji wolontariatu:
a) promocja idei wolontariatu wśród uczniów;
b) przeprowadzanie całorocznych akcji typu zbiórka nakrętek, baterii;
c) udział w akcjach charytatywnych, np. Góra Grosza, rozprowadzanie cegiełek na
rzecz fundacji Pomóż i Ty itp.;
d) informacje na temat działań z zakresu wolontariatu.

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy samorządu;
2. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy samorządu;
3. Uczniowie mają prawo wyboru nauczyciela , który będzie opiekunem;
4. Wyboru opiekuna samorządu z ramienia rady pedagogicznej dokonuje dyrektor szkoły
w porozumieniu z radą pedagogiczną.
5. Zadania opiekuna:
a) czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w zakresie
dysponowania funduszami;
b) udzielanie pomocy w realizacji zadań w szczególności wymagających udziału
nauczycieli i dyrektora;
c) informowanie młodzieży o uchwałach rad pedagogicznych dotyczących spraw
uczniowskich;
d) podsumowywanie pracy samorządu.

FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
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1. Samorząd szkolny może uzyskiwać dochody:
d) z organizowanych kiermaszy, loterii fantowych, sprzedaży ciast itp.;
e) ze środków przekazanych przez sponsorów;
f) z innych źródeł.
2. Finanse samorządu prowadzi opiekun samorządu.
DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Dokumentację samorządu uczniowskiego tworzą:
a) regulamin samorządu uczniowskiego
b) plany pracy
c) sprawozdania z działalności za I i II semestr

TRYB
DOKONYWANIA
ZMIAN
W
REGULAMINIE
SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO
1. Regulamin samorządu opiniowany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym,
tajnym i powszechnym;
2. Wnioski o dokonanie zmian w regulaminie mogą być składane do przewodniczącego
samorządu uczniowskiego przez minimum 3 członków rady samorządu, opiekuna i
dyrektora szkoły;
3. Regulamin samorządu musi być zgodny ze Statutem;
4. Rada pedagogiczna zatwierdza Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły
Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ładzyniu.

Opiekun samorządu

Dyrektor
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