REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ZIELONEJ GÓRZE
opracowany na podstawie USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY
z dnia 07 września 1991 (art. 55) oraz STATUTU SZKOŁY.
§1
Samorząd uczniowski to cała społeczność uczniowska, Rada Samorządu Uczniowskiego to
jego organ wykonawczo-zarządzający.
Praca w samorządzie:
- stwarza uczniom możliwość pełnego angażowania się w życie szkoły,
- uczy współdziałania i odpowiedzialności za siebie i innych,
- uaktywnia społecznie.
§2
1. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzi:
- przewodniczący,
- zastępca,
- Rzecznik Praw Ucznia,
- członek,
- członek.
2. Zadania:
- przewodniczący – kieruje pracą Rady Samorządu, współpracuje z opiekunem, dyrekcją
szkoły, Radą Rodziców, koordynuje współprace członków;
- zastępca – koordynuje prace RU;
- członek – realizuje zadania RU;
- członek – realizuje zadania RU;
- Rzecznik Praw Ucznia – pomaga w rozwiązywaniu problemów uczeń - nauczyciel.
§3
CELE I ZADANIA SU
1. Samorząd jest powołany do reprezentowania uczniów wobec organów szkoły.
2. Samorząd reprezentuje społeczność uczniowską wobec instytucji, organów i organizacji
pozaszkolnych.
3. Realizacji celów Samorządu winna towarzyszyć dbałość o dobre imię szkoły.
4. Do zadań Samorządu należy w szczególności:
- przedstawianie organom szkoły opinii i potrzeb uczniowskich,
- współdziałanie z organami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do
nauki,
- występowanie do organów szkoły o udzielenie pomocy uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji,
- mediacja przy rozstrzyganiu konfliktów dotyczących społeczności szkolnej,
- organizowanie uroczystości szkolnych,
- organizowanie działalności kulturalnej,
- organizowanie samopomocy koleżeńskiej.
1

§4
PRAWA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie
Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły , a w szczególności dotyczących
realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
1) Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami edukacyjnymi.
2) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
3) Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania
własnych zainteresowań.
4) Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
5) Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi próbami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
6) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
2. Samorząd Uczniowski ma prawo z własnej inicjatywy lub na prośbę kolegów,
pośredniczyć w rozwiązywaniu trudności napotkanych przez poszczególnych uczniów.
3. Rada Samorządu Uczniowskiego ma prawo do zorganizowania koleżeńskiej pomocy
w nauce, uczniom którzy jej potrzebują.
§5
OBOWIĄZKI PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Reprezentowanie społeczności szkolnej poza terenem szkoły.
2. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego winni wyróżniać się wzorową postawą
społeczną , kulturą osobistą , pozytywnym stosunkiem do obowiązków szkolnych, godnym
reprezentowaniem szkoły, szanowaniem i wzbogaceniem jej dobrych tradycji.
3. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego powinni stanowić wzór dla swoich kolegów
w zakresie dbałości o wygląd i estetykę szkoły oraz terenu przyszkolnego.
4. Obowiązkiem Samorządu Uczniowskiego jest przestrzeganie zasad kultury współżycia
w odniesieniu do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów.
5. Rada Samorządu Uczniowskiego ma obowiązek składać całej społeczności uczniowskiej
sprawozdania ze sposobu załatwienia zgłaszanych przez nią wniosków i postulatów.
6. Samorząd Uczniowski ma obowiązek przestrzegania ustaleń władz szkolnych oraz statutu
szkoły.
7. Obowiązkiem Samorządu Uczniowskiego jest przeciwdziałanie wszelkim przejawom
nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków szkolnych , nieprzestrzegania ustalonego
porządku, przemocy i brutalności.
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§6
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA Z OPIEKUNEM, NAUCZYCIELAMI,
DYREKTOREM SZKOŁY, RADĄ PEDAGOGICZNĄ, RADĄ RODZICÓW
1. Wszystkie problemy nurtujące społeczność uczniowską winny być zgłaszane przez
przedstawicieli SU do opiekunów i rozpatrywane na zebraniach.
2. Wnioski i uwagi podjęte na zebraniach SU winny być przedłożone za pośrednictwem
opiekuna Dyrektorowi i Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców.
3. O podjętych decyzjach wynikających z wniosków i postulatów które rozpatrywane były
przez odpowiednie organy szkoły opiekun winien powiadomić SU.
4. W zebraniach SU może uczestniczyć dyrektor szkoły.
5. Samorząd spotyka się na zebraniach raz w tygodniu. W przypadku spraw wymagających
natychmiastowego rozstrzygnięcia należy zwołać dodatkowe posiedzenie.
6. Rada SU spotyka się dwa razy w tygodniu. W przypadku spraw wymagających nagłego
rozstrzygnięcia należy zwołać dodatkowe spotkanie.
7. W przypadku niekompetencji członka samorządu szkolnego pozostali członkowie wraz
z opiekunem oraz dyrektorem szkoły mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji.
8. Przez niekompetencję rozumie się: niewypełnienie obowiązków i zadań wynikających
z pełnionej funkcji, działania niezgodne z regulaminem, brak rzetelności, działanie na szkodę
społeczności uczniowskiej, zachowanie niegodne ucznia.
§7
ORDYNACJA WYBORCZA DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Samorząd Uczniowski to cała społeczność uczniowska , zaś Rada Samorządu to jego organ
wykonawczo – zarządzający.
2. Kadencja Rady SU trwa rok szkolny.
3 Rada SU jest wybierana w wyborach powszechnych , równych , bezpośrednich i tajnych:
1)
2)
3)
4)

Wybory powszechne – Każdy ma prawo wziąć w nich udział.
Wybory równe – każdy uczeń ma jeden głos.
Bezpośrednie – każdy uczeń musi sam uczestniczyć w wyborach.
Tajne – Kandydaci znajdują się na specjalnej karcie do głosowania, należy odpowiednio
zaznaczyć swojego kandydata, następnie kartę wrzuca się do urny wyborczej.

4. Szkolną Komisję Wyborczą powołuje się na zebraniu SU. W jej skład wchodzą dowolni,
chętni uczniowie.
5. Kandydaci do SU mają prawo do zaprezentowania swojej osoby w szkole w obecności
wszystkich uczniów gimnazjum.
6. Kampania wyborcza odbywa się na korytarzach szkoły i/ lub portalach społecznościowych.
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§8
ZADANIA OPIEKUNA SU
1. Opiekun SU czuwa nad całokształtem prac Samorządu, doradza i wspomaga inicjatywy
uczniowskie.
2. Opiekun pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
3. Opiekun jest ogniwem łączącym uczniów i ich przedstawicieli z Radą Pedagogiczną
i Radą Rodziców.
4. Opiekun Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej ma prawo veta w każdej
podejmowanej przez SU decyzji jeżeli:
- są sprzeczne z obowiązującym w szkole prawem,
- są niezgodne z przyjętymi normami społecznymi,
- nie służą dobru uczniów,
- są przeciwne prawom ucznia.

Rada Uczniowska:
Grzegorz Błaszczyk 3e (przewodniczący)
Alicja Słoniec 3e (zastępca przewodniczącego)
Alicja Corsano 3a (członek)
Aleksandra Stasińska 3f (członek)
Anna Barska 3g (członek)
Agata Szczepańczyk 3d (Rzecznik Praw Ucznia)

Opiekun SU
Katarzyna Żak
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