Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Stanisława Staszica
W Brzeszczach

Rozdział I: Postanowienia ogólne
§1
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Brzeszczach.
§2
Samorząd Uczniowski (zwany dalej Samorządem) działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn.
7 IX 1991 r. (Dz. U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.
§3
Samorząd dzieli się na:
- Samorząd uczniów klas i – III zwany Minisamorządem
- Samorząd uczniów klas IV – VI

Rozdział II: Cele działalności Samorządu Uczniowskiego
§4
Do głównych celów działalności Samorządu należą:
a) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych
decyzji w sprawach szkoły,
b) przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii
i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
c) zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie
własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
d) promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
e) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,
rozrywkowej, naukowej w szkole,
f) reprezentowanie działalności Samorządu przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
i innymi organami.

Rozdział III: Opiekunowie Samorządu Szkolnego i Minisamorządu
§5
Opiekę nad pracą Samorządu sprawują Opiekunowie.
§6
Opiekunowie wspomagają jego działalność poprzez:


wsparcie Samorządu w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,



inspirowanie uczniów do działania,



pośredniczenie w relacjach Samorządu z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną,
środowiskiem lokalnym
§7

Wyboru Opiekuna Samorządu dokonują uczniowie klas 4 – 6, a Opiekuna Minisamorządu uczniowie
klas 1 - 3 w głosowaniu równym, tajnym i bezpośrednim. Kandydatami na te stanowiska są członkowie
Rady Pedagogicznej.
§8
Opiekunem zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.
§9
Wybrany przez uczniów Opiekun SU może dobrać sobie współpracownika spośród wszystkich
członków rady pedagogicznej.

Rozdział IV: Organy Samorządu Uczniowskiego - kompetencje, zadania, struktura.
§ 10
Organami Samorządu są:
- Rady klasowe liczące 3 – 4 osoby,
- Zarząd Samorządu liczący 3 osoby.
- Zarząd Minisamorządu, który tworzą przewodniczący klas 1 – 3
§ 11
Organy Samorządu są reprezentantami ogółu uczniów.
§ 12
Kadencja rad klasowych i Zarządów trwa 1 rok szkolny.

§ 13
Do kompetencji Zarządu Samorządu Szkolnego należy:
a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
b. opracowanie rocznego planu działania Samorządu ,
c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
d. przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków, opinii
Samorządu znajdujących się w gestii członków Samorządu,
e. zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji Samorządu.
§ 14
Do obowiązków członków Zarządu Samorządu Szkolnego należy:

a. uczestnictwo w pracach Zarządu i realizacja celów Samorządu,
b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrekcji,
c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu.
f. uczestnictwo w działalności Młodzieżowego Parlamentu Gminy Brzeszcze.
§ 15
Zarząd Samorządu Szkolnego składa się z:
1. Przewodniczącego Samorządu,
2. Dwóch Wiceprzewodniczących SU,

Rozdział V: Ordynacja wyborcza do organów Samorządu Uczniowskiego
§ 16
Wybory do organów Samorządu przeprowadzane są we wrześniu.
§ 17
Wybory rad klasowych odbywają się w trybie i na warunkach ustalonych przez ogół uczniów danej
klasy.
§ 18
Powołanie Zarządu Samorządu Uczniowskiego następuje w wyniku wyborów powszechnych,
bezpośrednich, równych, w głosowaniu tajnym.
§ 19
Powołanie Zarządu Minisamorządu następuje w wyniku wyborów w klasach 1-3.

§ 20
Tryb przeprowadzania wyborów Zarządu Samorządu Szkolnego:
1. Kampanię wyborczą zarządza Dyrektor szkoły, zasady kampanii ustalają rady klasowe na
wspólnym zebraniu z Opiekunem Samorządu Szkolnego poprzedniej kadencji.
2. Wybory do Zarządu Samorządu Szkolnego oraz Opiekuna przeprowadza Szkolna Komisja
Wyborcza, w skład której wchodzi jeden losowo wybrany przedstawiciel każdej klasy, który
nie jest kandydatem.
3. W wyborach Zarządu Samorządu Szkolnego biorą udział uczniowie klas 4 – 6 (klasy 4 – tylko
czynne prawo wyborcze, 5 – 6 bierne i czynne prawo wyborcze).
4. Kandydatów ( w liczbie 1 – 2 osoby z klasy) do Zarządu SU zgłaszają uczniowie klas 5 i 6.
5. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą
w określonym miejscu i terminie, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do
głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.
6. Każdy uczeń zaznacza swój głos znakiem X obok jednego nazwiska kandydata, który ma wejść
w skład Zarządu SU.
( Postawienie więcej niż jednego znaku X będzie uważane za głos nieważny.)
7. Karty do głosowania dostarcza Szkolna Komisja Wyborcza w dniu głosowania. Dla jednego
ucznia jest przeznaczona tylko jedna karta.
8. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU oraz Opiekuna umieszczone
są w kolejności alfabetycznej.
9. Opiekun Samorządu powołuje komisję skrutacyjną, która liczy głosy. W komisji nie mogą
zasiadać uczniowie kandydujący do Zarządu SU. Liczenie głosów odbywa się w obecności
Opiekuna lub wskazanego nauczyciela
10. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów
spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.
11. Wiceprzewodniczącymi Zarządu SU zostają pozostałe osoby, które otrzymała drugą i trzecią
w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.
12. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność
w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.
13. Wybory Zarządu SU są jednocześnie wyborami delegatów Szkoły do Młodzieżowego
Parlamentu Gminy Brzeszcze.

Rozdział VI: Postanowienia końcowe
§ 21
1. Organy Szkoły mają obowiązek udzielania pomocy w całokształcie działalności Samorządu oraz
czuwania nad zgodnością działalności Samorządu z celami wychowawczymi szkoły.
2. Regulamin może być zmieniony w całości lub częściowo przez Samorząd Uczniowski w wyniku
cząstkowych głosowań w klasach na wniosek, co najmniej 15 uczniów Szkoły.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

