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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Cele Samorządu Uczniowskiego
1.W Szkole Podstawowej nr 3 działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „
Samorządem”.
2. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu Szkół.
3. Samorząd wybiera swojego przewodniczącego demokratycznych wyborach.
4. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. To jeden z organów
szkoły, którego najważniejszymi celami są:
a) reprezentowanie interesów społeczności uczniowskiej;
b) organizowanie, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi szkoły, działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej;
c) współdziałanie z innymi organami szkoły;
d) inicjowanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów,
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem szkoły;
e) przestrzeganie zapisów statutowych szkoły;
f) dbałość o przestrzeganie obowiązków i praw uczniów;
g) podejmowanie
działań
promujących
samorządność,
partnerstwo,
demokratyczne formy współżycia w grupie;
h) kształtowanie i rozwijanie szacunku wobec osób dorosłych i rówieśników;
i) poszanowanie własności osobistej i szkolnej, dbałość o wizerunek szkoły;
j) rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Prawa i uprawnienia Samorządu Uczniowskiego
Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów:
k) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami
i stawianymi wymaganiami,
l) prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz
nagradzania i karania uczniów
m) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
n) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej
o) prawo wyboru opiekuna Samorządu.
p) prawo do rozwijania swoich zainteresowań
q) korzystania z przywilejów wynikających z tradycji uczniowskich,
r) nauki zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny,
s) prawo do zgłaszania propozycji do programu wychowawczego i programu
profilaktyki szkoły
t) prawo do opiniowania powyższych programów oraz statutu szkoły
u) Prawo
do
opiniowania
wewnątrzszkolnego
systemu
oceniania
i przedmiotowego systemu oceniania
v) Prawo do opiniowania wyboru przez Dyrektora dni wolnych od zajęć
dydaktycznych i wychowawczych.
w) Prawo do obrony praw uczniowskich oraz do czuwania nad przestrzeganiem
przez nich obowiązków.
x) Prawo do opiniowania pracy danego nauczyciela i przedstawienia jej
Dyrektorowi Szkoły

II.ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie
poszczególnych klas do Samorządów Klasowych.
2. W skład Rad Klasowych Samorządów wchodzą:
a) przewodniczący Rady Klasowej,
b) zastępca przewodniczącego Rady Klasowej,
c) skarbnik Rady Klasowej.
3. Wybory do Rad Klasowych w głosowaniu jawnym następują w pierwszym
tygodniu września każdego roku szkolnego.
4. Wybory do Rady Szkolnego Samorządu Uczniowskiego następują
w głosowaniu tajnym całej społeczności uczniowskiej do końca września
każdego roku.
5. W skład Rady Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wchodzą
przewodniczący Rad Klasowych SU.
6. Rada Szkolnego Samorządu Uczniowskiego jest wybierana zgodnie
z procedurami wyborów.

7. W Szkolnym Samorządzie Uczniowskim działają sekcje: kulturalnorozrywkowa, sportowa, dziennikarsko – fotograficzna.
8. Kadencja SU trwa cały rok szkolny.
9. Nad działalnością Samorządu czuwa Opiekun SU.
10. W przypadku rażących zaniedbań na wniosek Dyrektora szkoły, Opiekuna SU
lub Samorządu Klasowego może dojść do odwołania Zarządu SU lub jego
członków.

III. KOMPETENCJE ORGANÓW SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO
1.Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego:
a) reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców,
b) kieruje pracą Samorządu,
c) organizuje współdziałanie Samorządu z Samorządami Klasowymi,
d) wybiera swego zastępcę,
e) przedstawia Radzie Uczniów i opiekunów Samorządu program prac
Samorządu,
f) zwołuje zebrania Rady Samorządu, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2.Zastępca Przewodniczącego Rady Samorządu:
a) wspiera Przewodniczącego we wszystkich działaniach,
b) zastępuje Przewodniczącego w czasie jego nieobecności lub niedyspozycji,
c) pełni funkcję Przewodniczącego w razie jego dymisji.
3.Rada Samorządu Uczniowskiego:
a) podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działań Samorządu,
b) opracowuje program prac Samorządu,
c) kieruje pracą Samorządu,
d) reprezentuje Samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole
i poza nią,
e) informuje o prawach i obowiązkach uczniów,
f) organizuje referendum w sprawach ważnych dla szkoły,
g) gromadzi środki finansowe dla realizacji swych celów,
h) współpracuje z przewodniczącymi klas,
i) może dokonywać wyboru opiekuna Samorządu spośród kandydatów
wskazanych przez Dyrektora Szkoły,
j) proponuje zmiany w Regulaminie samorządu Uczniowskiego,
k) powołuje Komisje Wyborcze.
Dyrektor szkoły zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego warunki
organizacyjne, w tym lokalowe, stale współpracuje z Radą poprzez opiekunów
Samorządu.

IV. KADENCJA WŁADZ
1. Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.
2. Członkami władz mogą być wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3
w Sulechowie.
3. Przewodniczący Rady Samorządu z uzasadnionej przyczyny może podać się do
dymisji lub zostać odwołany przez Rade uczniów przed zakończeniem kadencji.
4. Przewodniczący lub jego zastępca może być odwołany, jeśli wniosek taki poprze
minimum 70% Rady Uczniów.
5. W przypadku odwołania przewodniczącego SU, stanowisko (wakat) obejmuje
osoba, która w ostatnich wyborach zajęła drugie miejsce.

V. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wyznacza dyrekcja szkoły.
2. Opiekun SU czuwa nad całokształtem prac Samorządu.
3. Pośredniczy między uczniami a nauczycielami.
4. Nauczyciel – opiekun jest doradcą SU, który służy uczniom swoją pomocą, radą
i doświadczeniem we wszystkich pracach i zadaniach podejmowanych przez
Samorząd
5. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
6. Opiekun uzyskuje status stałego obserwatora zebrań Rady SU oraz koordynatora ich
działań.
7. Opiekun ma prawo do uczestnictwa we wszystkich przejawach pracy SU..
8. Opiekun jest jedyną osobą uprawnioną do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych
w związku z działalnością w Samorządzie.

VI. DOKUMENTACJA SAMORZĄDU
1.Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
2.Zeszyt protokołów Rady samorządu Uczniowskiego.
3.Plan pracy Samorządu Uczniowskiego.
4.Sprawozdania z działalności Samorządu Uczniowskiego.

VII. FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1.Samorząd Uczniowski posiada własne fundusze, które służą do finansowania
działalności SU.
2. Dysponentem funduszu jest Rada SU w porozumieniu z Opiekunem.
3. Fundusz Samorządu jest tworzony:
a) z dochodów uzyskanych z organizowanych przez Samorząd imprez: dyskoteki,
loterie, festyny i itp.
b) ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, inne instytucje i organizacje
oraz osoby prywatne.

VIII.

WOLONTARIAT

1. W Szkole Podstawowej nr 3 działa Szkolne Koło Wolontariatu
(regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Samorząd
Uczniowski).
2. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy
bezinteresownie chcą pomagać innym, inicjować działania w środowisku szkolnym i
lokalnym oraz wspomagać różnego typu przedsięwzięcia charytatywne i kulturalne.
3. Grupy Szkolnego Koła Wolontariatu:
a)
b)
c)
d)

Szkolne Koło Wolontariatu Samorządu Uczniowskiego
Koło Misyjne
PCK
Szkolne Koło Caritas (kierujące się odrębnym regulaminem)

4. Każdy uczeń może realizować się w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu
wybierając odpowiednią dla siebie grupę, zgodnie ze swoimi przekonaniami.
5. Plany pracy poszczególnych grup znajdują się w bibliotece szkolnej.

IX. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RADY
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
2. Wybory do Rady SU są tajne i odbywają się w ostatnim tygodniu września.
3. Wybory przeprowadzane są pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki
opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
4. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza powołana przez Radę Uczniów.
5. W skład Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady
Samorządu Uczniowskiego.
6. Do głosowania upoważnieni są uczniowie za okazaniem ważnej legitymacji
szkolnej lub dowodu osobistego.
7. Wyborcy mają obowiązek okazania dokumentu oraz złożenia podpisu na listach
klas.
8. Pozostałe sprawy dotyczące trybu przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu
Uczniowskiego reguluje Regulamin przeprowadzania wyborów.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ZMIANY W REGULAMINIE
1. Do znajomości i przestrzegania Regulaminu SU zobowiązani są wszyscy
uczniowie szkoły, a zwłaszcza osoby reprezentujące władze SU.
2. Regulamin dostępny jest w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
3. Wszyscy uczniowie szkoły poprzez swoich przedstawicieli tj. Samorządy Klasowe
oraz członków Zarządu SU mogą zgłaszać poprawki do Regulaminu.

4. Poprawki muszą być przedyskutowane na zebraniu Rady SU.
5. Zmiana w Regulaminie Samorządu wymaga podjęcia uchwały przez Radę SU
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
Regulamin Samorządu Uczniowskiego wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

