REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18
W POZNANIU

Podstawa prawna:
1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze
zm.) - art. 39 ust. 2, art. 51 ust. 9, art. 55, art. 64a, art. 90g ust. 7
2. Ustawa z dnia 21.07.1995 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw / Dz. U. nr 101 poz. 504 z 95r. /
3. Statut Szkoły Podstawowej nr 18 w Poznaniu

ROZDZIAŁ I
§1
W Szkole Podstawowej Nr 18 w Poznaniu działa Samorząd Uczniowski składający się
z Małego Samorządu (klasy I – III) oraz Dużego Samorządu (klasy IV-VIII), zwany dalej
samorządem, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
§2
1. Organami samorządu są:
a) Rada Samorządu Uczniowskiego:
▪
przewodniczący rady samorządu,
▪
zastępca przewodniczącego,
▪
skarbnik.
b) Zarząd Samorządu Uczniowskiego – władza wykonawcza,
c) sekcje (zespoły działań) i ich kierownicy (tworzone wg potrzeb i zainteresowań
uczniów spośród członków rady Samorządu)
- sekcja informacyjna
- sekcja kulturalno-artystyczna
- sekcja ds. akcji charytatywnych
d) samorządy klasowe.
2. W skład rady Samorządu wchodzą uczniowie, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów
w wyborach do Samorządu Uczniowskiego.
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§3
Ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym wybiera swych
przedstawicieli do szkolnej rady Samorządu..
Rada Samorządu Uczniowskiego wybierana jest najpóźniej w trzecim tygodniu
września i inauguruje swoją działalność apelem, podczas którego przedstawia plan
pracy Samorządu na cały rok.
Prawo udziału w wyborach mają uczniowie klas III, IV, V, VI, VII i VIII.
Kandydatami do Rady Samorządu Uczniowskiego mogą być uczniowie klas VII i VIII
z oceną co najmniej bardzo dobrą z zachowania.
Kandydaci muszą przedstawić wszystkim uczniom swój program wyborczy.
Poszczególne programy i charakterystyki kandydatów rozwieszone zostają na tablicy
ogłoszeń samorządu.
Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami
kandydatów. Głosować można tylko na jednego kandydata. Wyborca wrzuca kartkę
wyborczą do urny w obecności komisji wyborczej.
W skład rady Samorządu wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość
głosów.
§4
Samorząd odbywa zebrania, które zwołuje przewodniczący rady szkolnej Samorządu
lub jego opiekun.
Uchwały są podejmowane przez samorząd w drodze głosowania i przechodzą
większością głosów.
Uchwały podejmowane przez samorząd muszą być zgodne z prawem. Są realizowane
przez samorządy klasowe.
Uchwały niezgodne z prawem anuluje Dyrektor Szkoły poprzez opiekuna Samorządu.
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§5
1. Kadencja rady szkolnej Samorządu trwa jeden lub dwa lata.
ROZDZIAŁ II
Samorząd klasowy
§1
1. Samorząd klasowy składa się z:
a) przewodniczącego,
b) zastępcy przewodniczącego,
c) skarbnika.
2. W oddziałach uczniowie wybierają w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym
klasowe rady samorządu.
§2
1. Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim:
a) ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym,
b) reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli,
c) reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych,
d) występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych,
e) udział w pracach organizowanych przez radę samorządu,
f) informowanie klasy o postanowieniach i pracach rady samorządu,
g) inne zadania nałożone przez klasę lub radę samorządu.
§3
1. Kadencja klasowej rady samorządu trwa jeden rok szkolny.
ROZDZIAŁ III
§1
Prawa Samorządu:
Samorząd może przedstawić dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej i radzie rodziców
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów:
▪
prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi
wymaganiami,
▪
do udziału w opracowywaniu dokumentów szkolnych, takich jak kryteria ocen z
zachowania, system oceniania z przedmiotów dydaktycznych, itp.
▪
do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
▪
do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań,
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▪
▪
▪
▪
▪

do przedstawiania wychowawcy klasy, nauczycielom, pedagogowi szkolnemu i
dyrektorowi szkoły swoich problemów związanych z nauką i życiem społecznym i
rodzinnym,
do pomocy nauczycieli i wychowawców w zakresie opanowania treści
programowych,
do wyrażania opinii o nauczycielach, jeżeli zostanie o to poproszony przez
Dyrektora Szkoły,
do zgłaszania propozycji, które są wyrazem uczniowskich potrzeb,
do bezpiecznego przebywania na terenie szkoły podczas zajęć obowiązkowych i
nadobowiązkowych.
§2

Zadania Samorządu:
Do zadań podstawowych rady Samorządu należy:
▪
przygotowanie projektów regulaminu Samorządu Uczniowskiego, regulamin
samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły,
▪
organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania
obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w statucie szkoły,
▪
organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z
własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi oraz planem pracy szkoły,
▪
organizowanie życia klasy i szkoły wspólnie z radą rodziców i radą pedagogiczną,
▪
ustalenie i realizacja rocznego planu pracy samorządu,
▪
gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego,
▪
wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły,
▪
dbanie – w całokształcie swojej działalności o dobre imię i honor szkoły,
kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
§3
Cele samorządu:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów,
partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów
wychowawczych szkoły,
rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i
wzajemnego wspierania się, współodpowiedzialności za jednostki i grupę,
kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do
aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów,
wdrażanie do dbania o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do
wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie do udziału w
pracy społecznie użytecznej w środowisku,
tworzenie szkolnych tradycji.
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ROZDZIAŁ IV
Współpraca z organami szkoły
§1
1. Samorząd współpracuje z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną poprzez:
a) wspólne opracowanie, opiniowanie i tworzenie prawa szkolnego w zakresie
dotyczącym uczniów,
b) opracowanie planów pracy i wszelkich zamierzeń uczniowskich na terenie
szkoły,
c) wnioskowanie, zgłaszanie poprawek do obowiązującego prawa szkolnego na
terenie szkoły /kryteria ocen zachowania, tryb usprawiedliwiania nieobecności,
częstotliwość i ilość prac klasowych w określonym czasie itp./
d) pomoc w organizowaniu życia szkoły,
e) przestrzeganie praw dziecka i człowieka.
§2
1. Samorząd współpracuje z Radą Rodziców poprzez:
a) przedstawianie swoich propozycji, potrzeb, opinii o realizacji podstawowych
praw i obowiązków ucznia i dziecka,
b) określanie potrzeb finansowych na swoją działalność i wnioskowanie o dotacje,
c) wspólne organizowanie życia oddziału klasowego i całej szkoły.
ROZDZIAŁ V
Odwołanie lub rezygnacja członka rady uczniowskiej
§1
1. W razie konieczności rada samorządu może powołać komisję dyscyplinarnoregulaminową wyłanianą z członków rady.
§2
1. Uczeń pełniący funkcję w szkolnej lub klasowej radzie samorządu może z
uzasadnionych przyczyn zrezygnować z funkcji. Rezygnację składa do klasowej lub
szkolnej rady Samorządu.
2. Uczeń pełniący funkcję w szkolnej lub klasowej radzie Samorządu może zostać z niej
usunięty przez głosowanie większością głosów, jeżeli:
a) nie przestrzega praw i obowiązków określonych w regulaminie Samorządu
Uczniowskiego,
b) nie wykonuje i nie rozlicza się z podejmowanych zadań objętych planem pracy
samorządu szkolnego lub klasowego,
c) nie przestrzega podstawowych zasad współżycia obowiązujących w
społeczności szkolnej.
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ROZDZIAŁ VI
Opiekunowie samorządu uczniowskiego
1. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego może zostać nauczyciel szkoły.
2. Dyrektor Szkoły mianuje odrębnych opiekunów samorządu uczniowskiego dla
klas I – III ( opiekun Małego Samorządu) oraz dla klas IV – VIII ( opiekun Dużego
Samorządu) po konsultacji z uczniami.
3. Opiekunowie Małego i Dużego Samorządu ściśle ze sobą współpracują.
4. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego uzyskują status stałego obserwatora obrad
rady samorządu i koordynatora jej działalności.
5. Kadencja opiekunów Samorządu trwa jeden rok szkolny.

ROZDZIAŁ VII
Fundusze samorządu uczniowskiego
1.

2.

3.
4.

Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich
działalności; dysponentami funduszów są rady samorządu w porozumieniu z
opiekunem.
Fundusze Samorządów mogą być tworzone:
a) z organizowanych przez samorząd imprez dochodowych,
b) ze zbiórki surowców wtórnych,
c) ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, Dyrekcję Szkoły lub inne
instytucje.
Finanse Samorządu prowadzi skarbnik przy pomocy opiekuna.
Operacje finansowe i dokumentacja powinny być prowadzone zgodnie z ogólnymi
zasadami obowiązującymi w gospodarce instytucji.
ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory między Samorządem a organami szkoły są rozwiązywane w toku
negocjacji na gruncie szkoły.
2. Regulamin jest udostępniony wszystkim uczniom szkoły i zostaje umieszczony na
stronie internetowej szkoły.
3. Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone przez Dyrektora
Szkoły.
4. Dyrektor Szkoły ma prawo i obowiązek zawiesić lub uchylić postanowienie Samorządu,
jeśli jest one sprzeczne z prawem.
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Regulamin został uchwalony i zatwierdzony
przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 18 w Poznaniu
dnia ........................... .
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 18 w Poznaniu
została zapoznana z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego
dnia ........................................
Przewodniczący
Samorządu Uczniowskiego:

Opiekunowie
Samorządu Uczniowskiego:

Dyrektor Szkoły
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