REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 1
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Rozdział I:
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1.
§2
Samorząd uczniowski 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.

Rozdział II:
CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU:
Głównym celem działania Samorządu jest rozwijanie samorządności szkolnej i kształtowanie
postaw współodpowiedzialności i współdziałania, opartych na demokratycznych zasadach
współżycia między ludźmi.
Cele szczegółowe:
Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności Szkoły.
Uczenie samorządności i aktywności na forum Szkoły i poza nią.
Uczenie demokratycznych form współżycia.
Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
Uczenie się odpowiedzialności moralnej , rozumienie odrębności przekonań,
tolerancji.
6. Rozwijanie modelu ucznia aktywnego i odpowiedzialnego.
7. Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, zdrowotną, regionalną i
ekologiczną.
1.
2.
3.
4.
5.

Rozdział III:
ZADANIA SAMORZĄDU:
1. Reprezentowanie ogółu uczniów Szkoły.
2. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
3. Czynne uczestniczenie w życiu Szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad,
współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań
szkoły.
4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania
realizacji celów i zadań szkoły oraz własnych zainteresowań.
5. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub
mających trudności w nauce.
6. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.
7. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły,
środowiska.
8. Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych.
9. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między
uczniami i nauczycielami.

Rozdział IV:
UPRAWNIENIA SAMORZĄDU
§1
Samorząd uczniowski może przedstawić dyrektorowi, radzie pedagogicznej, radzie rodziców
opinie i wnioski we wszystkich sprawach szkoły, które dotyczą 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, możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań.
4. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
5. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z
dyrektorem szkoły.
6. Prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz
rady rodziców.

7. Prawo do udzielania w uzasadnionym przypadku poręczenia za ucznia, któremu grozi
kara dyscyplinarna.
8. Prawo powołania sądu koleżeńskiego dla rozstrzygania sporów i konfliktów.
9. Prawo do opiniowania w sprawie Obowiązki ogólnego zebrania uczniów

Rozdział V:
OPIEKUN SAMORZĄDU

§1
Opiekę nad pracą Samorządem sprawuje Opiekun Samorządu.
§2
Opiekuna ma za zadanie:
1.
2.
3.
4.

Czuwać nad całokształtem prac Samorządu.
Pośredniczyć między uczniami a nauczycielami.
Doradzać i wspomagać inicjatywy uczniowskie.
Pośredniczyć w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach.

Rozdział VI:
ORGANY SAMORZĄDU
§1
Organami samorządu są:





ogólne zebrania uczniów,
szkolna rada uczniowska,
ogólne zebrania klasowe,
uczniowska rada klasowa.
§2

1. Samorząd opracowuje plan pracy, który powinien być rejestrem prac do wykonania i
załatwienia.
2. Ogólne zebranie uczniów jest największą władzą samorządu. Prawo uczestnictwa w
tym zebraniu mają wszyscy pełnoprawni uczniowie tej szkoły.

3. W ogólnym zebraniu szkolnym mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym
dyrektor szkoły i nauczyciele.
4. Ogólne zebranie szkolne zwołuje prezydium wraz z opiekunem samorządu, ogłaszając
termin jego odbycia z dwudniowym wyprzedzeniem.
5. Zebrania szkolnej rady uczniowskiej może organizować zarówno prezydium, jak i
opiekun samorządu.

Rozdział VII:
ZASADY WYBORÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§1
Kadencja organów samorządu trwa jeden rok od momentu wybrania. Samorząd (prezydium)
składa się z co najmniej 3 uczniów w tym:




przewodniczącego
zastępcy przewodniczącego
skarbnika
§2

1. Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły i nie
sprawiający kłopotów wychowawczych. Kandydaci są wybierani z klas od IV do VII
– mogą to być również członkowie rady klasowej.
2. Członkowie komisji wyborczej i komisji skrutacyjnej wybierani są przez opiekuna
samorządu. W skład obu komisji wchodzą uczniowie szkoły. Ilość członków komisji
zależna jest od potrzeb. Po wyznaczeniu składu komisji ich członkowie wybierają
spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
3. Zadaniem komisji wyborczej jest m.in. przygotowanie kart do głosowania oraz
przeprowadzenie wyborów.
4. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest przeliczenie głosów.
5. Wybory są przeprowadzone w trybie tajnym.
6. Przewodniczącym zostaje kandydat , który otrzymał największą liczbę głosów,
zastępcą, skarbnikiem, kolejni.
7. W przypadku niekompetencji członka rady samorządu uczniowskiego pozostali
członkowie wraz z opiekunem mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji, co jednak
nie oznacza równoczesnego pozbawienia członkostwa w radzie.
8. Niekompetencją jest m.in. niewypełnienie obowiązków i zadań wynikających z
pełnienia danej funkcji, działanie niezgodne z regulaminem samorządu, ośmieszanie
pełnionej przez siebie funkcji, działanie na szkodę społeczności uczniowskiej, rady
samorządu uczniowskiego i innych organów szkolnych, a także zachowanie niegodne
ucznia.

Rozdział VIII:
PRZYPISY KOŃCOWE
§1
Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z
Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich
zainteresowanych stron.
§2
Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu
negatywnie oceniani.
§3
Regulamin uchwalany jest w głosowaniu jawnym na zebraniu Rady Samorządu.
§4
Rada Samorządu może dokonać zmian w regulaminie po przez głosowanie.
§5
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje
Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.

