
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

I. Postanowienia ogólne

1.  Szkolny  Samorząd  Uczniowski  zwany  dalej  Samorządem  Uczniowskim  tworzą  wszyscy

uczniowie szkoły. 

2. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły.

3. Samorząd Uczniowski działa zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  oraz

Statutem Publicznej Szkoły Podstawowej Mileszki. 

II. Cele  zadania i prawa Samorządu Uczniowskiego

1. Cele Samorządu Uczniowskiego

1) Reprezentowanie interesów uczniów.

2) Wspomaganie aktywnego udziału uczniów w życiu szkoły.

3) Wspomaganie uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.

4) Partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych.

5) Rozwijanie  demokratycznych  form  współżycia,  współdziałania  uczniów  i  wzajemnego

wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.

6) Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny

 i samodyscypliny uczniów.

7) Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.

8) Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.

9) Zaspokojenie potrzeby twórczej aktywności.

10)  Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

2. Zadania Samorządu Uczniowskiego:

1) Współorganizowanie  oraz  organizowanie  różnych  form  aktywności  uczniów  na  rzecz

wspomagania realizacji celów i zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły.

2) Organizowanie  pomocy  i  innych  akcji,  w  tym  wolontariackich,  na  rzecz  osób

potrzebujących wsparcia.

3) Zapewnienie uczniom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu

na działalność szkoły.

4) Reprezentowanie interesów ucznia w razie potrzeby i na jego prośbę. 



3. Samorząd Uczniowski ma prawo:

1) Przedstawiać radzie szkoły lub placówki, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i

opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji

podstawowych praw uczniów, takich jak:

– Do  zapoznawania  się  z  programem  nauczania,  z  jego  treścią,  celem  i  stawianymi

wymaganiami.

– Do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

– Do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

–  Redagowania i wydawania gazety szkolnej.

– Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem.

2) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

3)  Inicjować oraz organizować w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły różnego rodzaju akcje

(w  tym  wolontariackie)  i  imprezy  służące  podnoszeniu  poziomu  uczenia  się,

zagospodarowania czasu wolnego, rozwojowi zainteresowań.

4) Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

III. Organy Samorządu Uczniowskiego

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1) Samorządy Klasowe, wybierane przez zespoły klasowe w  demokratycznych wyborach,

na początku września każdego roku szkolnego w składzie:

- Przewodniczący Klasy

- Zastępca Przewodniczącego

- Skarbnik i/lub Sekretarz

2) Rada Samorządu Uczniowskiego wybieranego w głosowaniu tajnym i bezpośrednim w

składzie:

- Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

- Zastępca Samorządu Uczniowskiego

- Skarbnik Samorządu Uczniowskiego

- Członek/ Asystent Samorządu Uczniowskiego



2. Zadania Organów Samorządu Uczniowskiego

1) Zadania Samorządu Klasowego

- Reprezentowanie klasy w kontaktach z Radą Samorządu Uczniowskiego.

- Organizowanie życia klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie, itp.).

- Rozwiązywanie wewnętrznych problemów w klasie wraz z wychowawcą klasy. 

- Organizowanie pomocy koleżeńskiej przy współpracy wychowawcy.

- Współpracowanie z wychowawcą w życiu klasy.

2) Zadania Rady Samorządu Uczniowskiego

- Kierowanie pracy Samorządu Uczniowskiego. 

- Reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego w obrębie szkoły wobec Dyrekcji Szkoły,

Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz na szczeblu międzyszkolnym.

- Reprezentowanie interesów wszystkich uczniów.

- Dokonanie wyboru opiekuna Rady Samorządu Uczniowskiego wraz z pomocą Dyrektora

Szkoły.

-Opracowanie i realizowanie  wraz z opiekunem Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego na

dany  rok szkolny.

-Prowadzenie i dbanie o tablicę informacyjną Samorządu Uczniowskiego.

-  Współpracowanie  z  Opiekunem  Samorządu  Uczniowskiego  i  innymi  nauczycielami

szkoły.

3) Zadania Opiekuna  Samorządu Uczniowskiego

- Czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego.

-Zwoływanie zebrań Samorządu Uczniowskiego.

-Pośredniczenie w rozmowach z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły w sprawach szkoły i

uczniów.

-Pośredniczenie między uczniami a nauczycielami.

-Inspirowanie pracy Samorządu Uczniowskiego.

IV. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego

1. Wybory przeprowadza się we wrześniu lub z początkiem następnego miesiąca.



2. Nad głosowaniem czuwa osoba wyznaczona przez Dyrektora Szkoły.

1) Do  obowiązków  osoby  odpowiedzialnej  za  przeprowadzenie  głosowania   należy:

-Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

-Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

-Obliczenie głosów i sporządzenie protokołu.

-Ogłoszenie wyników wyborów.

3. Kandydaci do Rady Samorządu Uczniowskiego

1) Kandydatami do Rady Samorządu Uczniowskiego mogą być:

-Uczniowie  klas  IV-VII  zgłaszani  przez  Samorządy  Klasowe,

-Uczniowie  klas  IV-VII  zgłaszani  przez  wychowawców,  spoza  Samorządu  Klasowego,

-Uczniowie zgłaszający się indywidualnie, którzy uzyskali minimum ocenę bardzo dobrą z

zachowania w roku szkolnym poprzedzającym wybory.

2)  Kandydaci  przygotowują  plakat  wyborczy,  zachęcający  do  głosowania  na  nich,

wyrażający tym samym zgodę na udział w wyborach.

3) Kandydaci przeprowadzają kampanię wyborczą poprzez autoprezentację (hasła, plakaty,

ulotki) w terminie wyznaczonym przez osobę odpowiedzialną za przebieg wyborów.

4. Procedura głosowania

1) Uprawnieni do głosowania są wszyscy uczniowie klas I-VII.

2) Głosujący oddaje swój głos na jednego kandydata w głosowaniu powszechnym, równym,

bezpośrednim i tajnym.

3) Głosy są zliczane i najpóźniej następnego dnia udostępniane na forum szkoły przez osobę

odpowiedzialną za głosowanie

5. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok.

V. Fundusze Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd  Uczniowski  pozyskuje  fundusze  na  wspieranie  swej  działalności  poprzez

organizowanie:

- imprez okolicznościowych (bilety wstępu na dyskoteki szkolne)

- kiermasze żywnościowe (kiermasz domowych ciast, ekologicznej żywności)

- kiermasze (zabawek, kartek świątecznych, prac wykonanych przez uczniów)

2. Samorząd Uczniowski pozyskuje fundusze poprzez dochody ze środków przekazywanych

przez osoby trzecie. 



VII. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

1. Do  dokumentów  podstawowych  Samorządu  Uczniowskiego  należą:

- Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

- Roczne plany pracy.

- Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego.

VII. Przepisy  końcowe

1.  Regulamin  wchodzi  w  życie  natychmiast  po  zatwierdzeniu  przez  Radę  Samorządu

Uczniowskiego, Radę Pedagogiczną i Dyrekcję Szkoły.

2. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane na wniosek Rady Samorządu Uczniowskiego,

Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców.

3.  Sprawy  sporne  rozwiązuje  komisja,  w  skład  której  wchodzą  Opiekun   Samorządu

Uczniowskiego, dwóch nauczycieli, dwóch przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i Dyrektor

Szkoły. W zależności od sprawy w komisji mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Rodziców.


