REGULAMIN SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO
(tekst jednolity: wrzesień 2004r.)

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej „samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu
uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich
sprawach szkoły, szczególnie dotyczących takich praw uczniów jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi celami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do rozwijania własnych zainteresowań,
d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
e) prawo wyboru nauczyciela będącego opiekunem samorządu.
Rozdział 2 ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Organami samorządu są:
a) Zebranie wszystkich uczniów szkoły (walne),
b) Przewodniczący samorządu,
c) Rada samorządu.
2. Kadencja organów samorządu trwa 1 rok.
3. Organy samorządu zobowiązane są 2 razy w roku składać sprawozdanie ze swojej działalności na
walnym zabraniu uczniów.
WALNE ZEBRANIE UCZNIÓW
4. Prawo do udziału w walnym zebraniu mają wszyscy uczniowie.
5. Walne zebranie uczniów zwoływane jest na wniosek:
a) co najmniej 1/5 uczniów,
b) przewodniczącego samorządu,
c) rady samorządu uczniowskiego.
6. Walne zebranie powinno być zwołane najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku.
7. Walne zebranie uczniów podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków. Decyzje zapadają zwykłą
większością głosów.
8. Do kompetencji walnego zebrania należy:
a) przyjmowanie sprawozdań z działalności rady samorządu, wyrażanie swojej opinii o pracy
samorządu, przewodniczącego i komisji.
b) prawo odwołania organów samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie wykonują
powierzonych im zadań.
c) wybór nauczyciela będącego opiekunem samorządu.
d) uchwalenie regulaminu samorządu uczniowskiego.

e) opiniowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
f)

opiniowanie szkolnego programu wychowawczego.

9. Odwołany uczeń z rady samorządu uczniowskiego jest zastępowany nowym wybranym w wyborach
powszechnych, które przeprowadza się zgodnie z rozdziałem 3.
10. W powyższym przypadku nie obowiązują punkty 3, 5e, 6, 7, 8 rozdziału 3.
11.
PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

11. Przewodniczący rady samorządu uczniowskiego:
a) reprezentuje samorząd wobec dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i rady rodziców.
b) kieruje pracą samorządu,
c) organizuje współdziałanie rady samorządu uczniowskiego z samorządami klasowymi,
d) przewodniczy walnemu zebraniu uczniów.

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
12. Rada samorządu składa się z 5 osób:
a) przewodniczący,
b) zastępca przewodniczącego,
c) protokolant,
d) 2 członków.
13. Zebrania rady zwołuje przewodniczący

lub opiekun samorządu uczniowskiego w zależności od

potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
14. Uchwały rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
jej członów.
15. Rada samorządu uczniowskiego:
a) zwołuje walne zebranie uczniów .
b) opracowuje i przedstawia projekt programu prac samorządu,
c) jest wyrazicielem woli uczniów wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej,
d) radzie samorządu podlegają przewodniczący klas,
e) rada samorządu ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla szkoły.
16. Uczniowie tworzący radę samorządu uczniowskiego tworzą komisje, które będą działały na rzecz
społeczności szkolnej.
17. W zebraniach rady samorządu uczniowskiego mogą brać udział przewodniczący poszczególnych klas.
Przewodniczących klas zaprasza przewodniczący rady samorządu uczniowskiego.
Rozdział 3 TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza składająca się z 3 osób wybranych w jawnym głosowaniu
spośród członków rady samorządu uczniowskiego.
2. Czynne prawo wyborcze przysługuje uczniom klas I-III.
3. Wybory odbywają się co roku w trzecim tygodniu września.
4. Do obowiązków komisji wyborczej należy:

a) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
b) przygotowanie wyborów,
c) przeprowadzenie wyborów,
d) sporządzenie protokołu,
e) ogłoszenie wyników,
5. Wybory Rady Samorządu dokonuje się w następujący sposób:
a) Każda klas wybiera spośród uczniów swojej klasy minimum dwóch kandydatów do rady
samorządu uczniowskiego.
b) Kandydaci powinni zebrać podpisy osób popierających ich zgłoszenia spośród uczniów
wszystkich klas w ilości 20 podpisów .
c) Kandydat powinien wziąć udział w kampanii wyborczej.
d) Kampania wyborcza poprzez plakatowanie, mityngi, apele trwa 2 tygodnie przed wyborami.
Zakończenie kampanii wyborczej następuje na dzień przed wyborami.
e) Na kartkach do głosowania nazwiska umieszczone są alfabetycznie.
f)

Karty wrzucane są do urny wyborczej.

g) Głosujący oddaje głos poprzez skreślenie swego kandydata.
6. Członkiem rady samorządu zostaje 5 kandydatów z największą ilością głosów .
7. Na pierwszym posiedzenie rada wybiera spośród siebie organy rady.
8. Przewodniczącym zostaje uczeń, który uzyskał największą ilość głosów. Jeżeli kilku uczniów uzyskało
tę samą ilość głosów, decyzję o wyborze przewodniczącego podejmuje w głosowaniu jawnym rada
samorządu uczniowskiego.
Rozdział 4 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Samorząd uczniowski może uzyskiwać dochody z:
a) biletów wstępu na dyskotekę,
b) sprzedaży np. Walentynkowych serduszek,
c) loterii fantowych i innych,
d) środków przekazanych przez sponsorów,
e) zbiórki surowców wtórnych.
Rozdział 5 DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.

Regulamin Samorządu.

2.

Protokoły spotkań.

3.

Roczny plan pracy.

4.

Rozliczenia finansowe.
Rozdział 6 ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.

Opiekunem samorządu jest nauczyciel wybrany podczas wyborów do rady samorządu
uczniowskiego.

2.

Opiekun samorządu czuwa nad całokształtem prac samorządu.

3.

Pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobiega konfliktom między uczniami a
nauczycielem.

4.

Na wniosek opiekuna samorządu uczniowskiego, walne zebranie uczniów może odwołać członka
rady samorządu uczniowskiego, jeżeli jego postaw jest niezgodna z ogólnie przyjętymi normami
dobrego wychowania.

Rozdział 7 PRZEPISY KOŃCOWE
1. Sprawy wymagające współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców z samorządem
uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
2. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie
oceniani.
3. Regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu uczniów.
4. Walne zebranie uczniów w toku kadencji na wniosek uczniów może dokonać zmian lub uzupełnić
regulamin.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
6. Jeżeli liczba zmian w regulaminie jest znaczna, przewodniczący opracowuje i ogłasza, w formie
obwieszczenia, tekst jednolity regulaminu.

Regulamin uchwalony został dnia 6 grudnia 1999r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Poprawki do regulaminu zostały wprowadzone i zatwierdzone na walnym zebraniu uczniów w dniach:
27 października 2000r., 9 września 2003r., 10 września 2004r.

