Regulamin
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta
w Ustroniu

wrzesień/2017

I. Postanowienia ogólne
§1
W Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu działa Samorząd Uczniowski zwany dalej
Samorządem.
§2
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
§3
Samorząd działa zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Statutem Szkoły.
§4
Zarząd Samorządu w imieniu ogółu uczniów może przedstawiać Dyrektorowi Szkoły oraz Radzie
Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące
realizacji podstawowych praw uczniowskich tj.:
1. prawa do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
2. prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3. prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4. prawa redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5. prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
6. prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

II. Organy Samorządu Uczniowskiego
§5
Organami Samorządu są:
1. Samorządy Klasowe,
2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego zwany dalej „Zarządem”.
3.
§6
Kadencja poszczególnych organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.
§7
1. Przewodniczący Zarządu oraz jego zastępca są wybierani w wyborach powszechnych przez
wszystkich uczniów szkoły.
2. Kandydat z największą liczbą głosów zostaje Przewodniczącym, kandydat z drugą w kolejności
liczbą głosów - jego zastępcą.
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3. Do kompetencji Przewodniczącego należy:
1) reprezentowanie Samorządu wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
2) koordynowanie pracą Samorządu,
3) organizowanie współpracy Zarządu z Samorządami Klasowymi i organizacjami działającymi
w szkole.
§8
1. W skład Zarządu wchodzą:
1) Przewodniczący Zarządu,
2) Zastępca Przewodniczącego Zarządu,
3) Sekretarz,
4) Skarbnik,
5) Przewodniczący Samorządów Klasowych.
2. Sekretarz i Skarbnik Zarządu są wybierani spośród Przewodniczących Samorządów Klasowych
na pierwszym spotkaniu Zarządu po wyborach Przewodniczącego.
3. Zebrania Zarządu zwołuje Opiekun Samorządu w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz
na dwa miesiące.
4. Uchwały Zarządu, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
1) zaopiniowanie planu placu Samorządu,
2) zdanie sprawozdania ze swojej pracy,
3) podejmowanie uchwały o zmianie w regulaminie Samorządu Uczniowskiego, po
zaakceptowaniu proponowanych zmian przez Dyrektora szkoły,
4) reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

III. Tryb przeprowadzenia wyborów do Zarządu Samorządu
Uczniowskiego
§9
Wybory, o których mowa w § 7 ust. 1 przeprowadza Komisja Wyborcza składająca się z 4 uczniów
oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
§ 10
Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń od kandydata,
2. przygotowanie wyborów,
3. przeprowadzenie wyborów,
4. ogłoszenie wyników,
5. sporządzenie protokołu z wyborów.
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§ 11
W wyborach do Zarządu ma prawo kandydować każdy uczeń klas II etapu edukacyjnego, jeśli
w poprzednim okresie klasyfikacyjnym miał co najmniej dobrą ocenę zachowania oraz w danym
roku szkolnym nie otrzymał nagany dyrektora.
§ 12
W przypadku, gdy członek Zarządu otrzymał naganę dyrektora w trakcie pełnienia swojej funkcji,
jest on odwoływany ze stanowiska w dniu otrzymania nagany, a na jego miejsce przeprowadza się
wybory uzupełniające na zwykłych zasadach.

IV. Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego
§ 13
Samorząd może pozyskiwać środki finansowe z organizacji imprez szkolnych (np. kiermaszu,
sprzedaży kartek świątecznych i prac wykonanych przez uczniów) oraz darowizn z Rady Rodziców.

V. Opiekun Samorządu Uczniowskiego
§ 14
Wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego spośród członków Rady Pedagogicznej dokonują
wszyscy uczniowie szkoły; wybory przeprowadzane są w pierwszej połowie września danego roku
szkolnego.
§ 15
Opiekun Samorządu Uczniowskiego w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję
z pełnionej funkcji; w takiej sytuacji przeprowadza się nowe wybory w terminie 14 dni; w tym
czasie obowiązki Opiekuna sprawuje nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły.
§ 16
Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie:
1. czuwać nad całokształtem prac Samorządu,
2. prowadzić dokumentację rozliczeń finansowych,
3. pośredniczyć między uczniami a nauczycielami,
4. doradzać i wspomagać inicjatywy uczniowskie,
5. pośredniczyć w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach.
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VI. Przepisy końcowe
§ 17
Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych
stron.
§ 18
Regulamin uchwalany jest w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym przez wszystkich
uczniów szkoły.
§ 19
Zarząd może dokonać zmian w regulaminie zgodnie z § 8 ust. 5 pkt 3.
§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących Samorządu decyduje
Dyrektor szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
został uchwalony na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo
Oświatowe, w dniu 26 września 2017 r.
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Va. Rada Wolontariatu
§ 16a
W Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu działa Rada Wolontariatu.
§ 16b
1. Rada Wolontariatu składa się z 4 członków.
2.W skład Rady Wolontariatu wchodzą:
1) Przewodniczący Rady Wolontariatu,
2) Zastępca Rady Wolontariatu,
3) Dwóch członków zwykłych.
§ 16c
1. Członkowie Rady Wolontariatu są wybierani spośród kandydatów - członków Samorządu
Uczniowskiego w wyborach tajnych, równych i powszechnych przez Zarząd Samorządu
Uczniowskiego.
2. W wyborach do Rady Wolontariatu ma prawo kandydować uczeń, który ukończył 13 lat, jeśli
w poprzednim okresie klasyfikacyjnym miał co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz w danym
roku szkolnym nie otrzymał nagany wychowawcy lub nagany dyrektora.
§ 16d
Kadencja Rady Wolontariatu trwa rok, ale nie dłużej niż kadencja Samorządu Uczniowskiego.
§ 16e
Opiekę nad Radą Wolontariatu sprawuje Koordynator Rady Wolontariatu, którym jest opiekun
Samorządu Uczniowskiego.
§ 16f
Szczegółowe zasady działalności Rady Wolontariatu określa Regulamin Rady Wolontariatu.

Zmiany przyjęto uchwałą nr 2/17/18 Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej
nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 12 stycznia 2018 r.
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