Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoła Podstawowa nr 4 im. W. Broniewskiego w Rawiczu

Regulamin zawiera:
I
Postanowienia ogólne
II
Cele działalności i uprawnienia Samorządu Uczniowskiego
III
Organy, kompetencje i struktura Samorządu Uczniowskiego
IV
Tryb przeprowadzania wyborów do Organów Samorządu Uczniowskiego
V
Poczet sztandarowy
VI
Tryb przeprowadzania wyborów opiekuna Samorządu Uczniowskiego i jego
kompetencje
VII
Działalność charytatywna

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

Samorząd Uczniowski (zwany dalej „Samorządem”) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 4 im. W. Broniewskiego w Rawiczu.
§2

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo
Oświatowe oraz niniejszego regulaminu.
§3

Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest zgodny ze Statutem Szkoły Podstawowej
nr 4 im. W. Broniewskiego w Rawiczu.
Rozdział II
Cele działalności i uprawnienia Samorządu Uczniowskiego
§4

1. Do głównych celów działalności Samorządu Uczniowskiego należą:
a) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz
podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
b) przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców
wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
c) zwiększenie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
d) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej,
sportowej, rozrywkowej, naukowej i charytatywnej w szkole i poza nią,
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e) reprezentowanie działalności Samorządu
Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi organami.

przed

Dyrekcją,

Radą

§5

Samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4,
Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,
a w szczególności dotyczących praw ucznia takich jak:
a) prawo do poznania programu nauczania, jego treści, celów i stawianych
wymagań,
b) prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego w zakresie rozwijania i zaspokajania
potrzeb oraz zainteresowań uczniów,
d) prawo do reprezentowania
i pozaszkolnych,

szkoły

w

imprezach

środowiskowych

e) prawo do tworzenia i wydawania gazetki szkolnej,
f) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,
rozrywkowej oraz charytatywnej zgodnie z własnymi potrzebami
i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
g) prawo wyboru dwóch nauczycieli pełniących rolę opiekunów Samorządu
Uczniowskiego
h) prawo do decydowania o organizacji życia szkolnego w porozumieniu
z pozostałymi organami szkoły.
Rozdział III
Organy, kompetencje i struktura Samorządu Uczniowskiego
§6

Organami Samorządu Uczniowskiego są:
a) Rady Samorządów Klasowych, w skład których wchodzą przewodniczący
klas, zastępca i skarbnik. Kadencja Rad Klasowych trwa rok.
b) Rada Samorządu Uczniowskiego (zwana dalej RSU), składająca się z 8 osób.
Kadencja RSU trwa 2 lata.
§7

Przedstawiciele Rad Samorządów Klasowych:
a) identyfikują potrzeby uczniów,
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b) inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej,
sportowej, rozrywkowej i naukowej w szkole,
c) uczestniczą w zebraniach SU,
d) zgłaszają propozycje działań dla RSU.
§8

Do kompetencji RSU należy:
a) inicjowanie, organizowanie i koordynowanie działań uczniowskich,
b) opracowanie rocznego planu działania SU,
c) przedstawienie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków,
opinii i sugestii członków SU dotyczących organizacji życia szkolnego,
d) reprezentowanie społeczności uczniowskiej przed organami Gimnazjum,
e) zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na funkcje opiekunów SU,
f) opracowanie i przedkładanie organom Gimnazjum corocznego sprawozdania
z działalności SU,
g) gromadzenie środków finansowych dla realizacji celów statutowych,
h) opiniowanie decyzji w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
§9

Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą:
a) Przewodniczący RSU,
b) zastępca,
c) sekretarz,
d) skarbnik,
e) członkowie Rady.
§10

Do zadań Przewodniczącego RSU należy:
a) reprezentowanie społeczności uczniowskiej w kontaktach z organami Szkoły
Podstawowej nr 4 i prowadzenie uroczystości szkolnych.
b) przewodniczenie obradom RSU.
§11

W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego funkcję przejmuje zastępca.
§12

Do zadań sekretarza należy:
a) prowadzenie protokółów z zebrań (w przypadku jego nieobecności zadanie

przejmuje inny członek Rady),

b) kontrola nad regularnym dokumentowaniem działalności RSU,
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c)
opracowanie we współpracy z opiekunami SU projektu sprawozdania
z działalności SU.
§13

Do zadań skarbnika należy:
a) prowadzenie ewidencji wpływów i wydatków SU,
b) kontrola nad finansami.
§14

Do zadań członków RSU należy uczestniczenie w pracach RSU i realizacja celów SU.
§15

Obrady RSU lub zebrania Przedstawicieli Rad Samorządów Klasowych zwoływane są:
a) przez przewodniczącego RSU,
b) z inicjatywy członków RSU,
c) na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców,
d) przez opiekunów SU.
§16

W zebraniach może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor Szkoły lub inne osoby
zaproszone przez przewodniczącego RSU lub na wniosek RSU oraz uczniowie chcący
czynnie włączyć się w realizację określonych celów SU.
§17

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek przegłosowany przez
członków zebrania, głosowania odbywają się w trybie tajnym.
§18

Rada Samorządu Uczniowskiego wyraża opinię uzgodnioną w drodze głosowania.
Tryb głosowania jest taki sam, jak przy podejmowaniu uchwał.
§19

Mandat członka RSU wygasa w razie:
a) rezygnacji,
b) końca kadencji,
c) po ukończeniu nauki w szkole.
§20

Członek RSU może być pozbawiony mandatu jeżeli:
a) nie wywiązuje się ze swoich obowiązków,
b) dopuścił się wykroczenia lub innego czynu karalnego,
c) naruszył dobre obyczaje, zasady moralne i etyczne,
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d) działał na szkodę Szkoły Podstawowej nr 4.
§21

Z wnioskiem o wygaśnięcie mandatu może wystąpić Dyrektor Szkoły, członkowie
RSU, opiekunowie SU.
§22

Decyzję o odebraniu mandatu członka RSU podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 4 w porozumieniu z opiekunami Samorządu i pedagogiem szkolnym. Decyzja ta,
wraz z uzasadnieniem musi być przekazana podczas spotkania przedstawicieli Rad
Samorządów Klasowych w terminie do 14 dni.
§23

W miejsce pozbawionego mandatu członka RSU powołuje się osobę, która podczas
wyborów uzyskała największą liczbę głosów, a nie zakwalifikowała się do RSU lub
przeprowadza się wybory uzupełniające.
Rozdział IV
Tryb przeprowadzania wyborów do Organów Samorządu Uczniowskiego
§24

Na początku roku szkolnego odbywają się wybory do Rad Samorządów Klasowych
według zasad ustalonych w danej klasie.
§25

Wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe.
§26

Wybory do RSU odbywają się na końcu roku szkolnego, w czerwcu.
a) czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4,
b) bierne prawo wyborcze (prawo bycia wybranym) przysługuje uczniom klas
IV - VII, którzy posiadają przynajmniej dobrą ocenę z zachowania za I półrocze
roku szkolnego, w którym przeprowadza się wybory.
§27

Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza powołana przez przedstawicieli Rad
Samorządów Klasowych na wspólnym zebraniu wyborczym.
§28

Komisję Wyborczą powołuje się w składzie pięcioosobowym:
a) Przewodniczący Komisji Wyborczej,
b) Z-ca Przewodniczącego,
c) trzech członków komisji.
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§29

Komisja działa pod nadzorem opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub innego
nauczyciela wskazanego przez Dyrektora Szkoły.
§30

W skład Komisji Wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca do RSU.
§31

Kandydaci do RSU osobiście zgłaszają swoją kandydaturę opiekunowi SU lub
Przewodniczącemu RSU. Termin zgłaszania kandydatur upływa na 10 dni przed
dniem wyborów.
§32

Kampania wyborcza trwa przez tydzień poprzedzający dzień głosowania.
§33

Sposób przeprowadzenia wyborów:
a) głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym (sala lekcyjna, biblioteka lub
świetlica),
b) głosować można na jednego kandydata: wyborca stawia znak X obok
nazwiska kandydata, na którego głosuje,
c) głos jest nieważny, jeśli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna,
głos oddano na więcej niż jednego kandydata, lub nie ma żadnego znaku,
d) Komisja Wyborcza zbiera karty do zapieczętowanej urny,
e) osoby, które uzyskały największa ilość głosów tworzą nową RSU.
§34

Na pierwszym zebraniu RSU wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Pozostali uczniowie pełnią rolę członków
RSU.
§35

Wszystkie kwestie sporne związane z przebiegiem wyborów, a nieujęte w regulaminie
rozstrzygają członkowie Komisji Wyborczej z opiekunami SU.
Rozdział V
Poczet sztandarowy
§36

Samorząd Uczniowski jest opiekunem sztandaru szkoły.
§37

Opiekunowie Samorządu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną powołują w czerwcu
(co dwa lata lub częściej w razie potrzeby) honorowy Poczet Sztandarowy, w skład
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którego wchodzą dwa zespoły składające się z trzech uczniów klas VI i VII.
§38

Poczet sztandarowy mogą tworzyć uczniowie, którzy:
a) odznaczają się wysoką kulturą osobistą i mają co najmniej ocenę bardzo dobrą
z zachowania,
b) osiągają dobre wyniki w nauce,
c) angażują się w życie szkoły.
§39

Kadencja honorowego Pocztu Sztandarowego trwa dwa lata. W razie potrzeby
(np. w sytuacji ukończenia szkoły przez członka pocztu sztandarowego) uzupełnia się
składy pocztów na bieżąco.
§40

Poczet sztandarowy może zostać odwołany na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady
Pedagogicznej lub Rady Samorządu Uczniowskiego.
§41

W momencie odwołania honorowego Pocztu sztandarowego powołuje się nowy
poczet.
Rozdział VI
Tryb wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego i jego kompetencje
§42

Wyboru dwóch opiekunów samorządu dokonuje nowa RSU na pierwszym
posiedzeniu po wyborach.
§43

Kadencja opiekunów trwa trzy lata.
§44

Warunkiem wyboru jest wyrażenie zgody przez nauczyciela.
§45

Opiekun samorządu:
a) nadzoruje pracę samorządu,
b) czuwa nad realizacją zadań.

7

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoła Podstawowa nr 4 im. W. Broniewskiego w Rawiczu

Rozdział VII
Działalność charytatywna i wolontariat
§46

Samorząd działa we współpracy ze szkolnym Klubem Wolontariatu. Celem
współpracy jest umożliwienie uczniom zaangażowania w działania charytatywne.
§47

Współpraca odbywa się na zasadach określonych w regulaminie szkolnego Klubu
Wolontariatu.

Zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu ………………………………………………………………..
Zatwierdzono na zebraniu RSU w dniu ………………………………………………………………………………………..
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