Załącznik nr 4 Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą

REGULAMIN
Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 4
w Kostrzynie nad Odrą
I. Postanowienia ogólne
§1
W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.
§2
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
§3
Celem Samorządu jest:
- uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów
oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizowaniu
celów wychowawczych szkoły,
- rozwijanie umiejętności współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania
się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
- rozwijanie umiejętności społecznych poprzez organizowanie akcji
charytatywnych lub innej działalności w ramach wolontariatu,
- stwarzanie warunków do aktywności społecznej,
- stosowanie norm demokratycznych,
- dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji
- rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między
uczniami a nauczycielami
- reprezentowanie społeczności uczniowskiej przed dyrekcją szkoły,
nauczycielami i rodzicami.
§4
Samorząd może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz
dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w
szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich
jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią,
celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i
zachowaniu;
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3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością
rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo do organizacji wolontariatu,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
§5
Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin
uchwalony przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez urzędujące
prezydium Samorządu.
§6
Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
§7
Uchylony
§8
Opiekunem Samorządu nie może być osoba, co do której Prezydium Samorządu
Uczniowskiego wniesie sprzeciw na ręce Dyrektora Szkoły.
II. Organy Samorządu uczniowskiego
§9
Organami Samorządu Uczniowskiego są:
- samorządy klasowe, czyli wszyscy uczniowie jednej klasy
- przewodniczący samorządu klasowego
- prezydium samorządu uczniowskiego
- przewodniczący samorządu uczniowskiego
- poczet sztandarowy i flagowy
- komisje doraźne powołane przez prezydium samorządu uczniowskiego
III. Samorząd klasowy i jego przewodniczący
§ 10
Samorząd klasowy tworzą wszyscy uczniowie danej klasy.

Strona 2 z 7

§ 11
Samorząd klasowy ma prawo przekazywać swoje opinie, pytania, zażalenia i
wnioski członkom prezydium samorządu uczniowskiego, przewodniczącemu
samorządu uczniowskiego lub bezpośrednio swojemu wychowawcy.
§ 12
Przewodniczący samorządu klasowego ma prawo przekazywać swoje opinie,
pytania, zażalenia i wnioski wychowawcy klasy.
§ 13
Przewodniczący samorządu klasowego ma prawo przekazywać swoje opinie,
pytania i zażalenia trójce klasowej rodziców, przewodniczącemu samorządu
uczniowskiego, jednakże tylko wtedy gdy poinformuje o tym fakcie
wychowawcę klasy.
§ 14
Jeśli przewodniczący samorządu klasowego uzna, że jego interpelacje nie
zostały rozpatrzone pozytywnie ma prawo odwołania do dyrektora szkoły lub
rady pedagogicznej.
§ 15
Samorząd klasowy może także wybrać zastępcę przewodniczącego samorządu
klasowego, który pomaga przewodniczącemu w sprawowaniu jego funkcji i
pełni jego obowiązki w razie jego dłuższej nieobecności (przekraczającej jeden
tydzień).
§ 16
1. Uczniowie pełniący inne funkcje niż przewodniczący i zastępca
przewodniczącego samorządu klasowego są wybierani przez wychowawcę, w
porozumieniu z przewodniczącym samorządu klasowego i jego zastępcą .
2.Uczeń powoływany na funkcję w samorządzie klasowym musi wyrazić zgodę
na pełnienie tej funkcji.
§ 17
Wszystkie osoby pełniące funkcje ustanowione przez samorząd klasowy muszą
być wybrane w wyborach tajnych.
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§ 18
Regulamin wyborów osób pełniących funkcje w samorządzie klasowym
opracowuje wychowawca klasy .
§ 19
Regulamin wyborów osób pełniących funkcje w samorządzie klasowym musi
być zatwierdzony przez samorząd klasowy większością głosów.

IV. Samorząd Szkolny, Prezydium Samorządu Uczniowskiego oraz
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
§ 20
Samorząd szkolny tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w
Kostrzynie.
§ 21
Samorząd szkolny jest reprezentowany przez prezydium
uczniowskiego i przewodniczącego samorządu uczniowskiego.

samorządu

§ 22
Prezydium samorządu uczniowskiego jest ciałem kolegialnym, kierowanym
przez przewodniczącego samorządu uczniowskiego.
§ 23
Przewodniczący Samorządu wraz z Prezydium Samorządu reprezentuje
Samorząd wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady szkoły lub rady
rodziców.
§ 24
Prezydium Samorządu składa się z uczniów klas, które w roku następnym będą
tworzyły najstarszy rocznik w szkole.
§ 25
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Każda klasa wybiera w tajnym głosowaniu jednego przedstawiciela do
Prezydium Samorządu.
§ 26
Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
1. Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego wybierają wszyscy uczniowie
szkoły spośród członków Prezydium Samorządu Uczniowskiego.
2. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która uzyska
poparcie ponad 50% głosujących uczniów.
3. Jeśli żaden kandydat nie uzyska wymaganej ilości głosów organizowana jest
druga tura wyborów.
4. W drugiej turze wyborów kandyduje dwóch uczniów, którzy otrzymali
największą liczbę głosów w pierwszej turze głosowania.
5. Przewodniczącym samorządu zostaje osoba, która w drugiej turze otrzyma
największa liczbę głosów.
§ 27
Wybory Prezydium Samorządu Uczniowskiego organizowane są w maju
każdego roku szkolnego.
§ 28
Pierwsza tura wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
organizowana jest w pierwszej połowie czerwca każdego roku szkolnego.
§ 29
Druga tura wyborów organizowana jest w ciągu dwóch tygodni od pierwszej
tury.
§ 30
Komisję wyborczą tworzą członkowie ustępującego i nowego Prezydium
Samorządu Uczniowskiego oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego.
§ 31
Dyrekcja Szkoły zapewnia materiały
przeprowadzenia kampanii wyborczej.

potrzebne

kandydatom

do

§ 32
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1. Przekazanie obowiązków nowo wybranemu Przewodniczącemu odbywa się
podczas apelu na zakończenie roku szkolnego.
2. Przekazanie obowiązków rozpoczyna kadencję nowego Przewodniczącego
oraz Prezydium Samorządu Uczniowskiego i kończy kadencję ustępującego
Przewodniczącego i Prezydium.
§ 32a
Jeśli przewodniczący Samorządu łamie przepisy Statutu Szkoły, na mocy
decyzji Dyrektora Szkoły zostaje odwołany z funkcji przewodniczącego.
Decyzję Dyrektora opiniuje Rada Pedagogiczna.
§ 32b
W przypadku odwołania ucznia z funkcji Przewodniczącego Samorządu
Uczniowskiego funkcję przewodniczącego powierza się kandydatowi, który
otrzymał w wyborach określonych w § 26 Regulaminu kolejną liczbę głosów.

V. Poczet sztandarowy
§ 33
Poczet sztandarowy tworzą uczniowie wybrani przez Prezydium Samorządu
Uczniowskiego, zaakceptowani przez Dyrektora Szkoły.
§ 34
Poczet sztandarowy reprezentuje Szkołę Podstawową nr 4 na apelach
rozpoczynających i kończących rok szkolny, akademiach okolicznościowych i
innych ważnych uroczystościach szkolnych oraz organizowanych przez władze
państwowe, samorządowe lub kościelne.
VI. Komisje doraźne samorządu uczniowskiego
§ 35
Prezydium Samorządu do realizacji swoich celów może powoływać komisje
doraźne.
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VII. Opiekun Samorządu Uczniowskiego
§ 36
1.Po każdych wyborach określonych w § 26 Prezydium Samorządu
Uczniowskiego wybiera spośród nauczycieli opiekuna Samorządu
Uczniowskiego.
2. Nauczyciel o którym mowa w punkcie 1 musi wyrazić zgodę na pełnienie
funkcji opiekuna.

VII. Postanowienia końcowe
§ 36a
Sprawy wymagające współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, rady
rodziców lub rady rodziców z samorządem uczniowskim powinny być
rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
§ 37
Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego
powodu negatywnie oceniani.
§ 38
Opiekun Samorządu Uczniowskiego na koniec każdego semestru składa radzie
pedagogicznej sprawozdanie z działalności Samorządu.
Przepisy prawne:
USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art.85
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