Regulamin
Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej nr 55
w Szczecinie

SZCZECIN
Wrzesień 2019

I Postanowienia ogólne
§ 1.
W Szkole Podstawowej nr 55 w Szczecinie działa Samorząd Uczniowski (Ustawa z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, art. 85).
§ 2.
1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej
nr 55.
2. Władzami samorządu są:
1) na szczeblu klasowym: samorządy klasowe;
2) na szczeblu szkoły rada samorządu uczniowskiego.
3. Samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej nr 55 zwany dalej będzie samorządem
uczniowskim.
§ 3.
Zasady wybierania i działania organów samorządowych określa niniejszy regulamin
uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organ
samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
§ 4.
Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

II Cele i zadania samorządu
§ 5.
1. Samorząd uczniowski:
1) Organizuje społeczność uczniowską do jak najlepszego wypełniania obowiązków
szkolnych i egzekwowania praw uczniów.
2) Przedstawia władzom szkoły i nauczycielom opinie uczniów w sprawach dotyczących
społeczności uczniowskiej i poszczególnych uczniów.
3) Reprezentuje społeczność uczniowską wobec dyrekcji, rady pedagogicznej szkoły,
na zewnątrz szkoły.
4) Współdziała z władzami szkoły i nauczycielami w zapewnieniu uczniom
odpowiednich warunków nauki oraz organizuje pomoc koleżeńską w nauce uczniom
słabszym.
5) Współdziała w rozwijaniu wszelkich zainteresowań uczniów.
6) Dba o porządek i sprzęt szkolny.
7) Dba o honor i dobre imię szkoły.
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§ 6.
1. Celem samorządu jest:
1) Wdrażanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów.
2) Współdziałanie z radą pedagogiczną w realizacji celów wychowawczych szkoły.
3) Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i
wzajemnego wspierania się, podejmowanie odpowiedzialności za jednostkę, grupę.
4) Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków
do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów.
§ 7.
1. Do szczególnych obowiązków samorządu uczniowskiego należy:
1) Koordynacja pracy samorządów klasowych oraz kontrola wykonywania zadań
przydzielonych przez samorząd uczniowski;
2) Dbanie o aktualność gazetki szkolnej i tablicy informacyjnej samorządu
uczniowskiego;
3) Współpraca z grupą multimedialną;
4) Organizowanie imprez wynikających z planu pracy samorządu uczniowskiego,
zatwierdzonego przez radę samorządu uczniowskiego na początku każdego roku
szkolnego.

III Prawa samorządu
§ 8.
1. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz
dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) Prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi
wymogami;
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, a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań;
4) Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5) Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w
porozumieniu z dyrektorem szkoły;
6) Prawo przedstawiania propozycji do planu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
7) Prawo współudziału w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych;
8) Prawo przedstawiania opinii o uczniach dotyczącej: oceny z zachowania,
przyznawania nagród i wyróżnień, udzielania kar oraz udzielania poręczeń za uczniów
w celu wstrzymania wymierzonej im kary;
9) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
10) Prawo informowania uczniów o swojej działalności za pomocą radiowęzła, gazetek,
zakładki internetowej na stronie szkolnej, na profilu szkoły na portalach
społecznościowych i na apelach.
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11) Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania
z zakresu wolontariatu.
12) Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. Wybór i skład rady
wolontariatu określa Regulamin szkolnego wolontariatu.

IV Organa samorządu
§ 9.
1. Najwyższą władzą samorządu uczniowskiego jest ogólne zebranie członków.
2. Organem kierującym pracą samorządu uczniowskiego jest rada samorządu
uczniowskiego.
3. Sprawy bieżące są omawiane na zebraniach rady samorządu uczniowskiego
w połączeniu z zebraniem z przedstawicielami samorządów klasowych (po jednej
osobie).
4. Rada samorządu uczniowskiego ustala i przedstawia sprawy i problemy, które mają
być omawiane na zebraniach z przedstawicielami samorządów klasowych
lub na zebraniu ogólnym członków.
5. Strukturę organizacyjną samorządu uczniowskiego ustala zebranie rady samorządu
uczniowskiego i przedstawiciele samorządów klasowych, zaś strukturę organizacyjną
samorządów klasowych ustala ogólne zebranie klasowe.
6. Samorządy klasowe mają obowiązek wytypować przedstawicieli do zebrań z radą
samorządu uczniowskiego, którzy zobligowani są do uczestnictwa w zebraniach z radą
i przekazywania ważnych informacji reprezentowanej klasie.
7. Podczas głosowań decyzje zapadają zwykłą większością głosów.
§ 10.
1. Każdy uczeń szkoły ma czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Kandydatów do rady samorządu uczniowskiego typują samorządy klasowe po
uprzednim głosowaniu przeprowadzonym w klasie.
3. Poza akceptacją samorządu klasowego kandydat musi zostać zaopiniowany przez
wychowawcę klasy.
4. Termin wyborów ustalony przez rady samorządów uczniowskich ogłasza sekretarz.
5. Na tydzień przed ustalonym terminem wyborów sekretarz przyjmuje pisemne
zgłoszenia kandydatów.
6. Zgłoszenia powinny zawierać dane osobowe i krótką charakterystykę kandydata
oraz podpis osób zgłaszających jego kandydaturę.
7. Kandydaci do rady samorządu uczniowskiego mają prawo zorganizować na terenie
szkoły akcję wyborczą w porozumieniu z radą samorządu uczniowskiego.
8. Dzień przed terminem wyborów do samorządu uczniowskiego zawiesza się akcję
wyborczą, na zasadzie ciszy przedwyborczej.
9. Wybory do rady samorządu uczniowskiego przeprowadza pięcioosobowa komisja
uczniów wyznaczona przez radę ustępującego samorządu uczniowskiego.
10. W głosowaniu biorą udział wszyscy uczniowie szkoły.
11. O piastowanej w radzie samorządu uczniowskiego funkcji decyduje liczba głosów
zdobytych w wyniku tajnego głosowania uczniów.
12. Komisja ogłasza wyniki głosowania nie później niż dzień po wyborach.
13. Nowo wybraną radę samorządu tworzą:
4

a) przewodniczący,
b) dwóch zastępców,
c) inne osoby do określonych przez radę zadań.
14. W przypadku braku zgody kandydata na pełnienie funkcji wynikającej z liczby
głosów, ustępująca rada samorządu uczniowskiego ma prawo zdecydować
o obsadzeniu stanowiska kolejną osobą z listy uczestników wyborów (zgodnie ze
zdobytą liczbą głosów).
15. Ustępująca rada samorządu uczniowskiego w obecności samorządów klasowych,
opiekuna samorządu i dyrektora szkoły przekazuje nowo wybranej radzie
dokumentację samorządu.
16. Kadencja rady samorządu uczniowskiego trwa jeden rok. Dany uczeń może pełnić
funkcję w radzie przez dwie kadencje.
§ 11.
1. Obowiązki władz szkoły wobec samorządu uczniowskiego:
1) Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządów, a w szczególności
w przedsięwzięciach wymagających udziału władz szkoły;
2) Zapoznanie samorządów z tymi elementami planu pracy wychowawczej, których
realizacja jest uzależniona od aktywności i inicjatywy młodzieży;
3) Spotykanie się z radą samorządu uczniowskiego, okresowo lub na wniosek rady,
wysłuchiwanie wniosków i postulatów dotyczących życia społeczności
uczniowskiej i udzielanie odpowiedzi na nie;
4) Czuwanie nad zgodnością działalności samorządu z celami wychowawczymi
szkoły.

V Opiekun samorządu
§ 12.
1. Obowiązki opiekuna samorządu uczniowskiego:
1) Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału
nauczycieli i dyrekcji szkoły;
2) Udzielanie pomocy organizacyjnej i merytorycznej, służenie doświadczeniem i
radą szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji;
3) Wysłuchiwanie wniosków i postulatów samorządów i przekazywanie ich
adresatom;
4) Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządów, w tym również w zakresie
dysponowania funduszami;
5) Pomoc w prowadzeniu dokumentacji samorządu;
6) Uczestnictwo w ocenianiu pracy samorządu dokonywanej przez radę
pedagogiczną i dyrekcję szkoły.

VI Postanowienia końcowe
§ 13.
1. Dyrektor szkoły ma prawo i obowiązek zawiesić lub uchylić uchwałę i inne
postanowienia rady samorządu, jeśli jest to sprzeczne z prawem i statutem szkoły.
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2. Samorząd uczniowski nie organizuje żadnych imprez pozaszkolnych o charakterze
rozrywkowym. Naruszenie tego punktu regulaminu samorządu uczniowskiego jest
karane naganą dyrektora szkoły.
3. Rada samorządu uczniowskiego może zgłosić do rady pedagogicznej pisemny
wniosek o zmiany w statucie szkoły.
4. Rada samorządu uczniowskiego oraz samorządy klasowe współpracują
z wychowawcami klas, opiekunem samorządu i dyrekcją szkoły, uzgadniając z nimi
plan pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.
5. Samorząd uczniowski szkoły może z samorządami uczniowskimi innych szkół
podejmować wspólne przedsięwzięcia oraz organizować spotkania w celu wymiany
doświadczeń w realizacji zadań samorządu.
6. Zebrania i spotkania rady samorządu uczniowskiego, wynikające z jego działalności,
powinny odbywać się poza czasem przeznaczonym na zajęcia lekcyjne. Za zgodą
wychowawcy klasy narady samorządów klasowych mogą odbywać się podczas
godziny przeznaczonej do dyspozycji wychowawcy.
7. Członkowie rady samorządu uczniowskiego mogą zrzec się pełnionej funkcji
na ogólnym zebraniu rady samorządu uczniowskiego i przedstawicieli samorządów
klasowych, podając przyczyny rezygnacji. Zrzeczenie się funkcji może być przyjęte
przez zgromadzenie w głosowaniu. Po przyjęciu rezygnacji, zgromadzenie wybiera
jego następcę, zgodnie z § 10 pkt 13.
8. Odwołać ucznia z jego funkcji członka rady samorządu uczniowskiego można poprzez
głosowanie na zebraniu rady samorządu i przedstawicieli samorządów klasowych
w obecności opiekuna samorządu. Należy umotywować odwołanie.
9. Dyrektor szkoły ma prawo na wniosek opiekuna samorządu uczniowskiego,
wychowawcy klasy lub rady samorządu uczniowskiego zawiesić ucznia w funkcji,
którą pełni w samorządzie uczniowskim, gdy:
1) Uczeń naruszył zasady Regulaminu Wewnętrznego;
2) Uczeń otrzymał upomnienie wychowawcy klasowego;
3) Uczeń nie wywiązuje się z obowiązku szkolnego;
4) Uczeń nie zdobywa zadowalających wyników w nauce;
5) Działalność ucznia w samorządzie uczniowskim wpływa na jego proces
edukacyjny;
6) Uczeń nie uczestniczy w realizacji planu pracy samorządu uczniowskiego,
ustalonego na początku roku szkolnego.
10. O okresie zawieszenia ucznia w pełnieniu przez niego funkcji członka samorządu
szkoły decydują:
1) dyrektor szkoły,
2) opiekun samorządu uczniowskiego,
3) rada samorządu uczniowskiego.
11. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonane na zebraniu rady samorządu
uczniowskiego i przedstawicieli samorządów klasowych, po uprzednim zasięgnięciu
opinii we wszystkich klasach przez samorządy klasowe.
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