REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Regulamin Samorządu Uczniowskiego stanowi załącznik nr 7 do Statutu Szkoły
Samorząd Uczniowski, zwany dalej SU, tworzą wybrani przez społeczność szkolną
uczniowie z klas IV-VIII. Zasady jego działania zapisane są w art. 55 ust. 1 – 7 ustawy
o systemie oświaty oraz w art. 85, ust. 1-9, Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe
Kompetencje samorządu uczniowskiego:


może przedstawić 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 lub gazetki ściennej;
- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w
porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna samorządu (art.55 ust. 5
u.s.o),
- może wnioskować, wspólnie z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców do organu
prowadzącego o nadanie imienia szkole (§ ust. 4 załącznika 2 do rozporządzenia w
sprawie ramowych statutów),
- opiniuje Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły (§2 ust. 2 załącznika 2 do
rozporządzenia w sprawie ramowych statutów),
- opiniuje wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom
spełniającym określone warunki (§2 ust.1 rozporządzenia w sprawie stypendiów),

- może opiniować ocenę pracy nauczyciela (art.6a ust.5 KN).

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany „Samorządem Uczniowskim” (SU)
2. SU tworzą uczniowie szkoły z klas IV-VIII.
3. Organy Samorządu:
- przewodniczący (-a)
- zastępca przewodniczącego (-ej)
- gospodarze klas od IV do VIII
4. Wybory gospodarza klasy:
- gospodarze wybierani są jawnie przez uczniów danej klasy.
5. Wybory przewodniczącego i jego zastępcy:
- kandydaci do Samorządu Uczniowskiego wybierani są spośród społeczności szkolnej,
- każda klasa od IV do VIII podaje swojego kandydata,
- kandydatem może być również gospodarz klasy,
- jeżeli kandydujący gospodarz klasy zostanie przewodniczącym, wówczas ma prawo wybrać,
którą funkcję chce pełnić; jeżeli zdecyduje się pozostać gospodarzem klasy, przewodniczącym
zostaje kolejna osoba z największą liczbą głosów,
- kandydaci w określonym terminie (wrzesień) prowadzą kampanię wyborczą,
- przewodniczący i jego zastępca wybierani są w głosowaniu tajnym przez społeczność szkolną
klas od IV do VIII,
- osoba otrzymująca największą ilość głosów zostaje przewodniczącym, a kolejna ilość głosów
wyłania zastępcę,
- kadencja przewodniczącego może trwać do ukończenia przez niego szkoły podstawowej pod
warunkiem, że każdego następnego roku przewodniczący otrzyma „wotum zaufania”,
- „wotum zaufania” przeprowadzone jest tajnie przez gospodarzy klas,
- gdy przewodniczący nie otrzyma „wotum zaufania” ponownie odbywają się wybory do
Samorządu Uczniowskiego,
- po zakończeniu kadencji przewodniczącego jego zastępca może przejąć funkcję
przewodniczącego pod warunkiem, że otrzyma „wotum zaufania” przez gospodarzy klas,

- gdy zastępca przewodniczącego nie otrzyma „wotum zaufania” to odbywają się wybory
przewodniczącego i zastępcy Samorządu Uczniowskiego,
- do chwili powołania nowego przewodniczącego jego funkcję pełni poprzedni zastępca.
6. Wybór nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu:
- gospodarze klas w obecności dyrektora szkoły podają propozycje nauczyciela (-li) do pełnienia
funkcji Opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
- wybór odbywa się po otrzymaniu zgody od nauczyciela (-li) do pełnienia funkcji Opiekuna,
- głosowanie nad wyborem Opiekuna odbywa się tajnie, zwykłą większością głosów.
7. Samorząd może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:
- prawa do poszanowania swej godności, dobrego imienia oraz swej własności osobistej ze
strony wszystkich pozostałych,
- prawa do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, kryteriów i zasad,
oceniania, poprawianie ocen, znajomość zakresu materiału przewidzianego do kontroli,
znajomość celu lekcji oraz swoich zadań lekcyjnych, jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu
treści lekcji, prawo do zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w
toku lekcji, do oceny pracy domowej przez nauczyciela, prawo do weekendów bez pracy
domowej tzn. nie zdaje się zadań domowych w piątek na poniedziałek, prawo do złożenia
wniosku o ponowne ustalenie oceny z zachowania, ale tylko w przypadku, gdy nie zostały
zachowane wszystkie elementy konieczne przy jej ustaleniu - zgodnie ze Statutem Szkoły,
Regulaminem Szkoły i Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania
- prawa do tzw. „szczęśliwej liczby’, który zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych w danym dniu,
- prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
- prawa do dyskotek szkolnych,
- 14 października (Dzień Edukacji Narodowej) prawo do planowania wychowawczych zajęć w
szkole,
- 21 marca (Dzień Wiosny) - mają prawo do planowania zajęć w tym dniu;
- 21 marca (Dzień Samorządności) prawo do robienia „psikusów” w dobrym tonie bez
opuszczania szkoły; w tym dniu Samorząd Uczniowski staje się GRONEM PEDAGOGICZNYM,
pracownikami obsługi, a dyrektor, nauczyciele i obsługa – uczniami,

- 14 lutego (Walentynki) – prawo do organizacji pod hasłem: „Poczty Waszych Serc”, – przy czym
SU kieruje prośbę do całej społeczności szkolnej wraz z Dyrektorem, nauczycielami oraz
pracownikami szkoły, aby w tym dniu mieli na sobie czerwony element garderoby, np. apaszka,
bluzka, koszulka itd.)
- 1 czerwca (Dzień Dziecka) prawo do planowania zabaw sportowych lub wycieczek, w tym dniu
uczniowie mogą zaprezentować wszystko to, co potrafią najlepiej.
- prawo do organizowania lub udziału w uroczystościach szkolnych.
8. Do rozwiązywania sporów wynikających z naruszenia Regulaminu Szkoły, powołany jest
zespół w skład, którego wchodzą: dyrektor szkoły, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
Opiekun Samorządu, przewodniczący Rady Rodziców oraz nauczyciel – wychowawca.
9. Opinię dotyczącą pracy nauczyciela przedstawia organ Samorządu Uczniowskiego
Opracowany na podstawie:
Zatwierdzony w dniu 21 listopada 2017r.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej Nr1 im Jana Brzechwy w Suliszewie.

