REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W GLIWICACH
PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami art. 55.
2. Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 z dnia 20.01.2009 r.
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej Nr 11 tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Przedstawicielem Samorządu Uczniowskiego jest Rada Uczniów Opoka.
3. Uczniowie wszystkich klas wybierają swoich przedstawicieli do Rady Uczniów.
4. BieŜącą działalnością Samorządu Uczniowskiego kieruje Zarząd Rady Uczniów.
5. Kadencja Rady Uczniów trwa 1 rok szkolny.
6. Opiekuna Samorządu wybierają uczniowie spośród grona nauczycielskiego.
Rozdział 2
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§2
1. Zarząd Samorządu Klasowego jest reprezentantem klasy na form szkoły.
2. W skład Zarządu Samorządu Klasowego wchodzą:
1) przewodniczący klasy,
2) zastępca przewodniczącego,
3) skarbnik,
4) sekretarz (w przypadku prowadzenia kroniki klasowej).
3. Radę Uczniów tworzą zarządy samorządów poszczególnych klas oraz uczniowie wybrani do
Zarządu Rady Uczniów.
4. Zarząd RU składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza.
5. Dla realizacji swoich zadań Zarząd RU moŜe powoływać sekcje stałe lub doraźne (dyŜurów
uczniowskich, gazetki ściennej, itp.) oraz funkcje dodatkowe (np. skarbnika). Podczas
powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej
istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Członkiem
sekcji moŜe zostać kaŜdy uczeń szkoły.
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§3
6. Wybory - do Zarządu Samorządu Klasowego, Zarządu Rady Uczniów, jak i wybory opiekuna
SU - są:
1) powszechne, tzn. kaŜdy uczeń klasy ma prawo udziału w głosowaniu,
2) równe, tzn. kaŜdy uczeń ma jeden głos,
3) bezpośrednie, tzn. kaŜdy głosuje osobiście,
4) tajne, tzn. wybór jest anonimowy.
7. Zarząd Samorządu Klasowego wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy, na początku roku szkolnego.
8. Organizacją i sposobem przeprowadzenia wyborów do Zarządu Samorządu Klasowego
zajmuje się wychowawca klasy.
9. W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań przez członków Zarządów Samorządów
Klasowych w ciągu roku lub na swój wniosek, oraz gdy funkcja powoduje u ucznia trudności
w nauce, uczeń moŜe zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku
niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.
10. Zarząd Rady Uczniów jest wybierany przez wszystkich uczniów.
11. Kandydaci do Zarządu RU muszą spełniać następujące warunki:
1) posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania
2) uzyskać akceptację grona pedagogicznego
12. Organizacją i sposobem przeprowadzenia wyborów do Zarządu Rady Uczniów zajmuje się
opiekun SU.
13. W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań przez członków Zarządu RU moŜna
odwołać ucznia i dokonać wyboru nowego kandydata.
Rozdział 3
OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§4
1. Opiekun jest doradcą słuŜącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu
Uczniowskiego. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy SU.
2. Opiekun jest ogniwem łączącym uczniów i ich przedstawicieli z Radą Pedagogiczną
i Radą Rodziców.
3. Kadencja Opiekuna SU trwa 2 lata. Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest
wyraŜenie przez niego zgody . Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach moŜe złoŜyć
dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce uczniowie wybierają nowego opiekuna.
4. Kandydatów na opiekuna SU proponuje:
1) Rada Uczniów
2) Rada Pedagogiczna
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5. Wyboru Opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonują wszyscy uczniowie
w miesiącu wrześniu po skończonej kadencji.
6. Wybory organizują wychowawcy klas.
Rozdział 4
ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§5
1. Główne zadania Samorządu Uczniowskiego to:
1) Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych,
2) Czynne uczestniczenie w Ŝyciu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad,
współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły,
3) WdraŜanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się
w działalność Szkoły,
4) Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów
i moŜliwościami Szkoły.
5) Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie
i wzbogacanie tradycji szkoły.

Rozdział 5
PPRAWA I OBOWIĄZKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§6
1. Samorząd Uczniowski ma prawo:
1) Reprezentować uczniów szkoły oraz przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie
Pedagogicznej oraz Dyrekcji wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły
w szczególności dotyczących realizacji praw uczniowskich zawartych w statucie szkoły
(rozdz. 6, § 19) a takŜe realizacji zadań SU opisanych w punkcie 1, rozdz. 4, § 5,
2) Podejmować zadania mające na celu oddziaływania w stosunku do uczniów sprawiających
trudności wychowawcze i łamiących obowiązujące normy,
3) Występować do dyrektora popartym argumentacją wnioskiem o udzielenie nagany lub
pochwały względem ucznia,
4) Przedstawić dyrekcji szkoły wnioski i opinie dotyczące zaistniałych konfliktów pomiędzy
uczniami i nauczycielami,
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5) Pozbawić członka RU jego funkcji lub przydzielonych obowiązków, gdy ten źle wywiązuje
się z powierzonych zadań (pozbawienie określonej funkcji następuje w drodze jawnego
głosowania członków RU, pod warunkiem akceptacji wniosku przez zwykła większość),
6) Wybierać nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna SU,
7) Gromadzić fundusze na cele związane z działalnością SU,
8) Realizować zadania opisane w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
§7
2. Obowiązkiem Samorządu Uczniowskiego jest:
1) Współdziałanie z Dyrekcją, nauczycielami oraz opiekunem w celu zapewnienia naleŜytych
warunków do nauki i pracy,
2) Występowanie w obronie praw i godności uczniów,
3) Ustalenie rocznego planu pracy wraz z harmonogramem imprez, który zostaje
przedstawiony dyrektorowi szkoły,
4) Zapraszanie dyrektora szkoły na zebranie RU co najmniej raz w roku,
5) Dokumentowanie swojej działalności (protokoły z obrad Rady Uczniów sporządza
sekretarz Zarządu RU),
6) Informowanie uczniów o ustaleniach podjętych w czasie zebrań RU.
Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
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.

Rada Uczniów Opoka posiada i posługuje się swoją pieczęcią.

4.

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Uczniów i obowiązuje od dnia 20.01.2009.
Wszelkie zmiany jego ustaleń wymagają formy pisemnej.

………………………………

……………………………

podpis Przewodniczącego SU

podpis Dyrektora szkoły
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