Regulamin Samorządu Uczniowskiego
§1

Postanowienia ogólne
1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie, zwany dalej Samorządem, działa na
podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ( z późniejszymi zmianami).
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
4. Regulamin samorządu nie może byd sprzeczny ze statutem Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie.
§2

Cele, zadania i prawa Samorządu
Celem samorządu uczniowskiego jest :
1. Reprezentowanie ogółu uczniów.
2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
3. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo
w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
4. Rozwijanie demokratycznych form współżycia i współdziałania uczniów oraz przyjmowania
współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
5. Kształtowanie

umiejętności

zespołowego

działania,

wyrabianie

samokontroli,

samooceny

i zdyscyplinowania uczniów.
Do zadao samorządu należy:
1. Przedstawianie organom szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących uczniów.
2. Pomoc w planowaniu życia i pracy szkoły, organizowaniu działalności uczniów.
3. Obrona praw uczniów.
4. Kształtowanie właściwego stosunku uczniów do nauki i realizacji ich obowiązków.
5. Organizowanie imprez okolicznościowych.
6. Prace społeczne na rzecz szkoły i środowiska.
7. Angażowanie uczniów w działalnośd społeczną.
Samorząd Uczniowski ma prawo do:
1. Przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły.

2. Wyrażania opinii dotyczących problemów uczniów.
3. Wydawania gazetki szkolnej, i zebrao w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności.
4. Zgłaszania uczniów do wyróżnieo i nagród stosowanych w szkole.
5. Wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawie wyboru opiekuna samorządu z ramienia Rady
Pedagogicznej.
6. Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu samorządu.
§3

Organizacja działania Samorządu
Władze Samorządu
Władzami Samorządu są:
Rada Uczniów
1. W skład Rady Uczniów wchodzą: przewodniczący samorządów klasowych oraz członkowie Zarządu
Samorządu.
2. Do kompetencji Rady Uczniównależy:
a. uchwalanie regulaminu Samorządu i innych regulaminów wewnętrznych oraz dokonywanie zmian
i poprawek,
b. powołanie komisji wyborczej, która przeprowadza wybory do władz Samorządu,
c. przyjmowanie półrocznych sprawozdao Zarządu,
d. podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu.
3. Wszyscy członkowie Rady mają prawo do zgłaszania projektów uchwał.
4. Rada Uczniów podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
5. Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej, niż dwa razy w ciągu semestru.
6. Rada prowadzi protokóły ze wszystkich swoich posiedzeo.
7. Rada Uczniów używa pieczątki nagłówkowej.
Zarząd
1. Zarząd kieruje bieżącą pracą Samorządu.
2. Zarząd składa się z 5 uczniów:
a. Przewodniczącego
b. Wiceprzewodniczącego
c. Sekretarz
d. Dwóch członków
3. Do zadao Zarządy należy:

a. kierowanie bieżącą pracą Samorządu,
b. reprezentowanie Samorządu,
c. przedstawianie Radzie półrocznych sprawozdao z pracy zarządu,
d. powoływanie w razie potrzeby Komisji / Sekcji oraz redakcji gazetki Samorządu,
e. prowadzenie dokumentacji pracy Samorządu,
f. prowadzenie gospodarki finansowej.
4. Zebrania Zarządu zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub upoważniony przez niego inny członek
Zarządu.
5. W czasie trwania roku szkolnego zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
6. Zarząd na pierwszym posiedzeniu Rady przedstawia plan swojej pracy.
7. Zarząd prowadzi protokóły ze wszystkich swoich posiedzeo.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
1. Obowiązkiem opiekuna samorządu jest:
a. udzielenie pomocy w realizacji zadao,
b. zapewnienie niezbędnych warunków organizacyjnych do działalności uczniów,
c. informowanie uczniów o Uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
2. Opiekun jest uprawiony do zwalniania uczniów z zajęd lekcyjnych w związku z działalnością
w Samorządzie.
3. Opiekun ma prawo do uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.
§4

Wybory do Władz Samorządu Uczniowskiego
1. Członkiem władz Samorządu może zostad każdy uczeo szkoły. W chwili odejścia ucznia ze szkoły
automatycznie przestaje byd on członkiem Samorządu i jego władz.
2. Wybory Zarządu Samorządu odbywają się w czerwcu każdego roku.
3. Datę wyborów wyznacza i ogłasza przewodniczący Rady Uczniów po konsultacji z opiekunem
samorządu.
4. Wybory organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza powołana przez ustępującego przewodniczącego
Rady Uczniów.
5. Komisja Wyborcza składa się z 5 osób wybranych spośród uczniów klas VI.
6. Nie później niż na dwa tygodnie przed terminem wyborów, Komisja Wyborcza informuje uczniów o
zasadach przeprowadzania wyborów.
7. Komisja wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki.
8. Na czele komisji stoi przewodniczący.

9. Komisja działa pod nadzorem opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
10.Kandydatów na członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego zgłaszają uczniowie klas IV - V.
11.Każdej z wyżej wymienionych klas przysługuje prawo zgłoszenia dwóch kandydatów wybranych spośród
uczniów danej klasy w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
12.Uczniowie, którzy chcą kandydowad do zarządu, muszą uzyskad poparcie, co najmniej połowy uczniów
swojej klasy.
13.Kandydaci muszą wyrazid ustnie zgodę na kandydowanie.
14.Obowiązek zgłoszenia kandydatów przewodniczącemu komisji wyborczej ma Przewodniczący
Samorządu Klasowego.
15.Kandydaci zobowiązani są przedstawid swój program działao.
16.Z pośród kandydatów zgłoszonych przez Samorządy Klasowe wybierany jest 5 – osobowy zarząd
w głosowaniu tajnym.
17.W skład zarządu wchodzi pięciu uczniów, którzy uzyskali kolejno najwyższą ilośd ważnych głosów.
18.Kadencja wszystkich władz samorządu trwa jeden rok szkolny.
§5

Wybory opiekuna samorządu
1. Opiekuna samorządu uczniowskiego wybiera się na wniosek Rady Uczniów nie częściej niż raz na dwa
lata.
2. Każda klasa ma prawo zgłosid jednego kandydata na opiekuna samorządu wyłonionego w drodze
głosowania uczniów w każdej klasy.
3. Kandydat na opiekuna samorządu uczniowskiego musi wyrazid zgodę na pełnienie tej funkcji.
4. Nazwiska kandydatów na opiekuna samorządu zgłaszane są do komisji o której mowa w §4 pkt.4.
5. Prawo udziału w wyborach mają wszyscy uczniowie klas I – VI.
6. Wybory opiekuna są tajne i bezpośrednie.
7. Nazwiska kandydatów na opiekuna umieszczane są na kartach do głosowania opatrzonych pieczątką
Rady Uczniów w porządku alfabetycznym.
8. Wyborca stawia znak X obok nazwiska kandydata.
9. Karty wrzucane są do urny wyborczej w obecności komisji wyborczej.
10.Po zakooczeniu wyborów komisja liczy głosy i sporządza protokół i informuje społecznośd szkolną.
11.Opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje nauczyciel, który uzyskał najwyższą ilośd głosów.
§6

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego
Dokumentację Samorządu Uczniowskiego stanowią:

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
2. Roczne plany pracy,
3. Sprawozdanie z rocznej działalności Samorządu,
4. Protokoły zebrao Rady Uczniów.
§7

Postanowienia koocowe
1. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora i Rady Pedagogicznej z Samorządem Uczniowskim
powinny byd rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
2. Dyrektor szkoły ma prawo zawiesid lub uchylid uchwałę lub inne postanowienia Rady Samorządu, jeżeli
jest ono sprzeczne ze statutem lub możliwościami szkoły.
3. Niniejszy regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym na zebraniu Samorządu.

