Załącznik
Do Zarządzenia nr 28/2017
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7
Z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku
z dnia 25.09.2018

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
w Szkole Podstawowej nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku
I. Podstawa prawna
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2016
r., poz.1943 ze zmianami),
2. Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
3. Statut Szkoły
II.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Cele Samorządu Uczniowskiego
Udział uczniów w realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych
Wdrażanie zasad demokracji w życiu szkoły
Uczestnictwo w samodzielnym rozwiązywaniu problemów dotyczących zasad
współżycia w środowisku, kształtowaniu umiejętności działań zespołowych,
integrujących społeczność szkolną.
Przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków,
opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
Promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
Organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej,
sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
Reprezentowanie działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą
Rodziców i innymi organami.

III.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
1. Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.
2. Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU są równe,
tajne, bezpośrednie, powszechne.
3. 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.
IV. Struktura organizacyjna
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie klas drugiego etapu
edukacyjnego naszej Szkoły. Klasy I – III mogą utworzyć tzw. Mały Samorząd
Uczniowski.
2. Do wybieralnych organów SU należą:
· Rady Samorządów Klasowych.
· Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
Ich kadencja trwa rok szkolny.
3. Przedstawiciele Samorządów Klasowych:
· identyfikują potrzeby uczniów,
· inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,
rozrywkowej, naukowej w szkole,
· informują uczniów o działalności Zarządu SU.

4. Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole
nazywane jest Radą Samorządów Klasowych.
· Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:
· uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,
· stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji,
· troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
· włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.
5. Do kompetencji Zarządu SU należy:
· koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
· opracowanie rocznego planu działania SU,
· identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
· przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków,
opinii, sugestii członków SU,
· zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU.
6. Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na
żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU.
7. Do obowiązków członków Zarządu SU należy:
· uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,
· stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrekcji,
· uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
· troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
· włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Rady SU.
8. Zarząd SU składa się z:
· Przewodniczącego SU,
· Dwóch Zastępców Przewodniczącego.
9. Przewodniczący SU:
· kieruje pracą Zarządu SU,
· reprezentuje SU wobec Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
oraz innych organizacji,
· zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów
Klasowych,
10. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków.
11. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone
przez Dyrekcję Szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub Statutem Szkoły.
V. Ordynacja wyborcza
1. Zespoły klasowe wybierają co roku w miesiącu wrześniu trzyosobowe Rady
Samorządów Klasowych, które reprezentują klasę na zebraniu ogólnym.
Przewodniczącym zespołu klasowego zostaje osoba, która uzyskała największą
liczbę głosów.
2. Zarząd SU oraz Opiekun SU wybierani są co roku w miesiącu czerwcu. Wybory
do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.
3. Do Zarządu Samorządu Uczniowskiego kandydują uczniowie klas czwartych,
piątych, szóstych i siódmych wytypowani i popierani przez swoją klasę. Lista
kandydatów publikowana jest na stronie internetowej Samorządu oraz na tablicy
ogłoszeń. Kandydat nie może mieć z zachowania oceny niższej niż dobra.

4. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza składająca się z przedstawicieli
Samorządów Klasowych klas VII – po jednej osobie, nie będącej kandydatem.
W wyborach uczestniczą wszyscy uczniowie II etapu edukacyjnego.
5. Na czele Samorządu Uczniowskiego stoi Zarząd Samorządu Uczniowskiego
w składzie Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz dwóch Zastępców
Przewodniczącego. Są to trzy osoby, które uzyskały najwyższe wyniki
w wyborach.
6. Komisja Wyborcza podlicza głosy, sporządza protokół, a wyniki wyborów
przedstawia następnego dnia po wyborach na tablicy ogłoszeń.
7. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny
8. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest przedstawiciel Rady Pedagogicznej
wybrany przez uczniów w tajnym, powszechnym głosowaniu.
9. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom z wyjątkiem
nauczycieli I-III i nauczycieli świetlicy, którzy wyrażą taką wolę.
10. Jeżeli jest tylko jeden kandydat, to musi on uzyskać 50% + 1 głos.
11. Jeżeli jedynym kandydatem na opiekuna SU jest dotychczasowy opiekun,
a Zarząd SU i Rada Rodziców nie zgłoszą zastrzeżeń to pełni swoją funkcje przez
kolejny rok.
12. W przypadku, gdy nie ma chętnego nauczyciela, kandydatami stają się wszyscy
pedagodzy, którym przysługuje prawo kandydowania, z wyjątkiem nauczycieli,
którzy pełnili funkcję opiekuna w przeciągu pięciu ostatnich lat, chyba, że sami
zdecydują inaczej.
13. Wybory opiekuna odbywają się razem z wyborem Zarządu
Samorządu
Uczniowskiego. Przeprowadza je ta sama Komisja Wyborcza.
14. Kadencja opiekuna obejmuje jeden rok szkolny.
15. W wyjątkowych sytuacjach, opiekun Samorządu Uczniowskiego może
zrezygnować w czasie kadencji z pełnienia funkcji opiekuna. Rezygnacja ta
wymaga zgody Rady Pedagogicznej oraz przedstawienia przez opiekuna powodu
swojej rezygnacji wszystkim uczniom – członkom Samorządu Uczniowskiego.
Wówczas przeprowadza się ponowne wybory.
VI.
Zadania Samorządu Uczniowskiego
1. Przygotowanie projektu Regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
2. Występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia
szkolnego i sposobem ich wykonania,
3. Gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego,
4. Wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną.
5. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej
oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w
szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
· prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i
stawianymi wymaganiami,
· prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
· prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania
własnych zainteresowań,
· prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
· prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w
porozumieniu z Dyrektorem,

·
6.
7.
8.

prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
Współudział w propagowaniu ciekawych form zajęć w czasie wolnym
Kształtowanie współodpowiedzialności za sprzęt szkolny
Podkreślanie i wzbogacanie tradycji, troska o honor szkoły

VII.
Fundusz Samorządu Uczniowskiego
1. Samorząd Uczniowski posiada własny fundusz, którego dysponentem jest Zarząd
Samorządu. Odpowiedzialny za to jest opiekun Samorządu.
2. Fundusz Samorządu Uczniowskiego tworzą:
· kwoty uzyskane z organizacji imprez kulturalnych
· zbiórki surowców wtórnych
3. Samorząd Uczniowski może zwrócić się do Rady Rodziców o pomoc finansową
w zakupie nagród w organizowanych konkursach i nagród dla uczniów
wyróżniających się w pracy Samorządu Uczniowskiego oraz w organizowaniu
imprez szkolnych.
4. Fundusze Samorządu Uczniowskiego gromadzone są na koncie Rady Rodziców.
VIII.
Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego
1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
· odpowiada za prowadzenie księgi protokołów ze wszystkich zebrań Samorządu
Uczniowskiego oraz ze wszystkich imprez organizowanych przez Samorządu
Uczniowskiego.
· raz na semestr przygotowuje sprawozdanie z działalności Samorządu
Uczniowskiego, które przedstawiane jest na radach podsumowujących
· raz na rok przygotowuje sprawozdanie finansowe i dołącza je do sprawozdania z
działalności za dany rok szkolny
2. Protokoły i sprawozdania powinny być podpisane przez opiekuna Samorządu
Uczniowskiego i przez dwóch przedstawicieli Zarządu Samorządu
Uczniowskiego.
3. Po zakończeniu kadencji Zarządu Samorządu Uczniowskiego dokumentacja
przekazywana jest do sekretariatu Szkoły.
IX. Postanowienia końcowe
1. Dyrektor Szkoły ma prawo do kontroli działalności Samorządu Uczniowskiego,
w tym wydatkowania środków finansowych.
2. Zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego dokonują wszyscy członkowie
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin powinien być
zaopiniowany przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną.
3. Wszystkie nie ujęte w Regulaminie sprawy rozstrzyga ostatecznie Dyrektor Szkoły.
4. pozytywna opinia RP
pozytywna opinia RR
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