REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. ppłk. Józefa Wryczy w Tucholi
I Postanowienia ogólne
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły
3. Samorząd działa w oparciu o:


ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe



Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. ppłk. Józefa Wryczy w Tucholi



niniejszy regulamin

4. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań;
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z
Dyrektorem;
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu
6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu
wolontariatu.
II Organy Samorządu Uczniowskiego
1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:


Samorządy Klasowe



Rada Samorządu
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2. W skład Rady Samorządu wchodzą:


Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego



Zastępca Przewodniczącego



Sekretarz



przedstawiciele samorządów klasowych klas IV – VIII

3. Kadencja organów Samorządu trwa jeden rok szkolny.
III Kompetencje Organów Samorządu
1. Rada Samorządu Uczniowskiego:


koordynuje i organizuje działania uczniowskie,



opracowuje program prac Samorządu,



kieruje bieżącą pracą Samorządu,



reprezentuje Samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią



dokonuje wyboru opiekuna SU spośród nauczycieli.

2. Przewodniczący Rady SU:


reprezentuje szkołę i Samorząd Uczniowski,



zwołuje zebrania Radu SU



przydziela zadania poszczególnym przedstawicielom,



organizuje współpracę Rady SU z Samorządami Klasowymi,



jest odpowiedzialny za działania Samorządu podejmowane przez uczniów.

3. Zastępca Przewodniczącego SU:


wraz z Przewodniczącym SU reprezentuje szkołę,



zastępuje Przewodniczącego SU w przypadku jego nieobecności,



wraz z Przewodniczącym SU kieruje pracą Rady SU,



jest odpowiedzialny za działania Samorządu podejmowane przez uczniów.

4. Sekretarz Rady SU:


dokumentuje działania Samorządu w specjalnym zeszycie



wspiera Przewodniczącego i Zastępcę w realizacji zadań



we współpracy z opiekunem SU przygotowuje roczne sprawozdanie z realizacji planu SU.
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5. Przedstawiciele Samorządów Klasowych:


inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,
rozrywkowej, naukowej w szkole,



informują uczniów o działalności Rady SU.

6. Zebrania Rady Samorządu zwołuje Przewodniczący lub opiekun SU w zależności od potrzeb.
7. Rada Samorządu podejmuje decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków.
8. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu , która zajmuje się planowaniem
i przeprowadzeniem:


akcji charytatywnych na terenie szkoły



udziału w zbiórce funduszy przeznaczonych na cele charytatywne,



propagowaniem pomocy koleżeńskiej.

9. Rada wolontariatu działa na zasadach opisanych w regulaminie rady wolontariatu, który
stanowi oddzielny dokument.
III Zasady Wyborów Organów Samorządu Uczniowskiego


Samorządy Klasowe wybierane są na początku roku szkolnego przez uczniów danej klasy
według ustalonych samodzielnie zasad.



Wybory do Rady SU przeprowadza Komisja Wyborcza złożona z wybranych uczniów klas
V Szkoły Podstawowej, powoływana przez opiekuna SU.



Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.



Prawo głosowania posiada każdy uczeń klas IV-VIII.



Prawo kandydowania na członka Radu SU posiada każdy uczeń klas VI-VIII.



Wybory poprzedza tygodniowa kampania wyborcza – kandydaci prezentują swoje
sylwetki i pomysły na plakatach na szkolnym holu.



Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie do głosowania znaczka X przy nazwisku
kandydata.



Funkcja Przewodniczącego SU przydzielana jest uczniowi, który uzyskał największą
liczbę głosów.



Funkcja Zastępcy Przewodniczącego SU przydzielana jest uczniowi, który uzyskał drugi
najlepszy wynik w głosowaniu.
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Pozostałe funkcje w Radzie SU przydzielane są przez opiekuna SU w porozumieniu z
kandydatami.

IV Dokumentacja Samorządu
1) Regulamin Samorządu
2) Roczny plan pracy
3) Sprawozdania z działalności Samorządu
4) Informacje o działaniach SU na stronie internetowej szkoły
5) Sprawozdania z działalności Rady Wolontariatu
6) Protokoły z wyborów do Rady Samorządu.
V Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego
Opiekuna SU wybiera Rada Samorządu. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim
nauczycielom.
Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:


wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,



inspirowanie uczniów do działania,



pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną.
VI Przepisy końcowe

1. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z
Samorządem powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a dotyczących Samorządu
decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.
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