Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 4
im. Św. Jadwigi Królowej w Myślenicach
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., art.55, ust.1-5
2. Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Jadwigi Królowej
REGULAMIN ZAWIERA :
I. Postanowienia ogólne.
II.

Organy Samorządu Uczniowskiego.

III.

Kompetencje członków Szkolnej Rady Uczniowskiej.

IV.

Kadencje władz.

V.

Tryb przeprowadzania wyborów.

VI.

Tryb wyboru opiekuna Samorządu.

VII.

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy.

VIII.

Zasady opracowania opinii o pracy nauczyciela.

IX.

Zasady wprowadzania zmian do Regulaminu

X.

Postanowienia końcowe.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin jest podstawowym dokumentem regulującym prace Samorządu Uczniowskiego
działającego w Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach.
2. Samorząd Uczniowski tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie. Uczniowie na swoich
przedstawicieli wybierają Szkolną Radę Uczniowską.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin Samorządu
Uczniowskiego.
4. Samorząd dokumentuje swoja pracę w Protokolarzu, prowadzonym przez sekretarza.
5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak;
 Prawo do zapoznawania się z programami nauczania, ich treścią, celami i
stawianymi wymaganiami.
 Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań.
1






Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej.
Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w
porozumieniu z dyrektorem szkoły.
Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

II ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Szkolna Rada Uczniowska, w skład której wchodzi do 25 osób wybranych w głosowaniu
tajnym przez ogół uczniów:
 Przewodniczący
 Zastępca przewodniczącego
 Skarbnik
 Sekretarz
 Rzecznik Prasowy
 Fotograf
 Przewodniczący i członkowie sekcji:
 kulturalno-rozrywkowej
 sportowej
 medialnej
2. Parlament Uczniowski, który tworzą przedstawiciele samorządów klasowych:
 Przewodniczący
 Dwóch Zastępców
Zebrania Szkolnej Rady Uczniowskiej zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb, nie
rzadziej niż cztery razy w roku. Uchwały rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

III. KOMPETENCJE CZŁONKÓW SZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ
1. Przewodniczący Szkolnej Rady Uczniowskiej oraz jego zastępca czuwają nad całością pracy
Samorządu, a w szczególności:
 Reprezentują uczniów w szkole i poza nią.
 Przewodniczący kieruje pracą samorządu.
 Kontrolują prace sekcji.
 Odpowiadają za rytmiczną całoroczną pracę samorządu.
 Informują ogół młodzieży o losach zgłaszanych przez nią postulatów i wniosków.
2. Sekretarz: gromadzi dokumentacje związaną z pracą rady.

2

3. Skarbnik : odpowiada za finanse rady, a w szczególności:
 Prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków.
 Przeprowadzanie ogólnoszkolnych zbiórek pieniędzy wśród młodzieży (w razie
potrzeb).
 Kontrolowanie wydatków pokrywanych z pieniędzy Rady uczniowskiej.
4. Parlament Uczniowski odpowiada za doradztwo i konsultowanie decyzji zarządu, kontrolę
i ewaluację działań Rady Uczniowskiej.
5. Przewodniczący poszczególnych sekcji Rady są wybierani spośród członków Rady w
głosowaniu jawnym.
 Tworzą oni kilkuosobową sekcję w oparciu o kontakty uczniowskie. Składy osobowe
sekcji są zatwierdzane przez Radę w głosowaniu jawnym.
 W przeciągu miesiąca od wyboru Szkolnej Rady uczniowskiej przewodniczący Sekcji
przedstawiają plan pracy.
 Powołane sekcje mogą mieć charakter stały lub doraźny.
 Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń SP4 przestrzegający regulaminu szkolnego
oraz posiadający predyspozycje do pełnienia wyznaczonych funkcji.

IV. KADENCJA WŁADZ
1. Kadencja wszystkich organów samorządu trwa 1 rok.
2. Członkami władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie SP nr 4 w Myślenicach. W
chwili odejścia ze szkoły ( ukończenia nauki, zmiana szkoły) automatycznie przestają
oni być członkami Samorządu oraz Rady.
3. Wybory Szkolnej Rady Uczniowskiej odbywają się w październiku każdego roku.
4. Uczeń, który rażąco naruszył Regulamin Szkoły, może zostać usunięty ze Szkolnej Rady
Uczniowskiej przez Dyrektora SP4.

V. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW
Na początku roku szkolnego odbywają się wybory Rad Klasowych według zasad określonych
w danej klasie.
1. Wybory szkolnej Rady Uczniowskiej przeprowadza Komisja Wyborcza powołana przez
poprzedniego opiekuna Samorządu Szkolnego, spośród uczniów działających w Radzie lub
Parlamencie Uczniowskim. W skład komisji wchodzi 5 osób, które nie kandydują do Rady
w roku przeprowadzania wyborów. Do jej obowiązków należy:
 Przyjęcie zgłoszeń kandydatów.
 Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.
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Sporządzenie protokołu.
Ogłoszenie wyników.

2. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwają tzw. mężowie zaufania: poprzedni
opiekun Rady oraz Dyrektor Szkoły.
3. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.
4. Zgłoszenie kandydatów:
 Do Rady może kandydować każdy uczeń szkoły (niebędący członkiem Parlamentu
Uczniowskiego) zgłoszony przez grupę uczniów. Zgłoszenie musi zawierać imię i
nazwisko kandydata, jego pisemną zgodę na kandydowanie oraz podpis wychowawcy.
Na karcie zgłoszeniowej powinno być minimum 20 podpisów popierających kandydata.
 Uczeń nie może być karany naganą wychowawcy lub dyrektora.
 Zachowanie nie niższe niż dobre na koniec poprzedniej klasy.
 Odznacza się kulturą osobistą, pozytywnym stosunkiem do innych uczniów i
nauczycieli.
 Przestrzega regulaminów szkoły.
 Swoim postępowaniem daje przykład innym.
 Termin zgłaszania kandydatur określa kalendarium wyborcze.
5. Sposób przeprowadzania wyborów
 Glosowanie odbywa się w budynku szkoły.
 Komisja wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania.
 Wyboru dokonuje się przez postawienie znaczka X na karcie głosowania, przy nazwisku
kandydata.
 Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna lub głos jest
oddany na więcej niż 3 kandydatów.
 Komisja wyborcza zbiera karty do opieczętowanej urny.
6. Obliczanie głosów, ogłoszenie wyników.
 Obliczanie głosów dokonuje komisja Wyborcza bezpośrednio po zakończeniu
głosowania.
 Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków komisji i „mężów
zaufania”.
 Po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół, który jest dokumentem
stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów i przedstawia go ogółowi uczniów po
wyborach.
 Po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów przez wszystkich
członków Komisji Wyborczej karty głosowania są komisyjnie niszczone.
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7. Członkami szkolnej Rady Uczniowskiej zostaje do 25 kandydatów, którzy uzyskali
największą ilość głosów.
 W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów można zwiększyć
liczbę członków Rady, ale decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza.
8. Przewodniczącym zostaje osoba, która w wyniku wyborów otrzyma najwyższą liczbę
głosów, następnie wybiera ona dwóch zastępców.
9. Kalendarium wyborcze Szkolnej Rady Uczniowskiej.
 Zebranie przewodniczących Rad Klasowych, który informuje uczniów o terminie i
zasadach przeprowadzania wyborów oraz ustala termin zgłaszania kandydatów.
 Powołanie Komisji Wyborczej.
 Ustalenie listy kandydatów i wywieszenie jej w gablocie Samorządu.
 Zgłaszanie kandydatur na członków Rady.
 Kampania wyborcza kandydatów.
 Wybory, obliczanie głosów przez Komisję Wyborczą.
 Ogłoszenie wyników wyborów.
 Posiedzenie Rady.
10. W przypadku nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje zebranie
przewodniczących Rad Klasowych.

VI. OPIEKUN SAMORZĄDU
1. Wybór kandydata na opiekuna odbywa się każdorazowo po wyborach Rady Uczniowskiej.
2. Nauczyciel-opiekun jest wybierany przez ogół uczniów SP4 w powszechnym i tajnym
glosowaniu, a przeprowadzeniem wyborów zajmuje się Komisja Wyborcza jw.
3. Opiekun samorządu po zakończonej rocznej pracy w Samorządzie Uczniowskim jest
zwolniony z udziału w wyborach przez dwa lata.
4. Do samorządu na opiekuna S.U nie kandydują nauczyciele prowadzący wolontariat,
administratorzy Dziennika Elektronicznego- Librus ,pracujący w kilku szkołach lub na pół
etatu i mniej.
5. Rolą opiekuna jest doradzanie i pomaganie Samorządowi Uczniowskiemu w realizowaniu
jego zadań.

VII. ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY SAMORZĄDU
1. Samorząd może dysponować określonymi funduszami, które są wykorzystywane na
zorganizowanie danej imprezy dla uczniów SP4 lub w celach charytatywnych.
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2. Fundusze te mogą być pozyskiwane podczas imprez, przeprowadzanych akcji lub z
dobrowolnych składek.
3. Za kontrolę nad nimi odpowiada skarbnik oraz opiekun Rady, który ma obowiązek rozliczyć
się z funduszy Rady przed Dyrektorem szkoły raz na pół roku.
4. Pieniądze Szkolnej Rady Uczniowskiej przechowywane są w sejfie sekretariatu szkoły.
5. Fundusze te mogą być przechowywane na bankowym koncie SP4.

VIII. DOKUMENTACJA
1.
2.
3.
4.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
Zeszyt protokołów.
Roczne plany pracy.
Zestawienie wpływów i wydatków w zeszycie protokołów.

IX. ZASADY OPRACOWANIA OPINII O PRACY NAUCZYCIELA
Jeśli o taką opinię zwróci się Dyrektor SP4 (podstawa prawna: art. 6a karty nauczyciela)
1. Rada Uczniowska na wniosek (prośbę) Dyrektora przygotowuje i przedstawia opinię
dotyczącą pracy nauczyciela. W jej opracowaniu uczestniczy opiekun samorządu przy
współudziale uczniów z klas, w których wykłada dany nauczyciel.
2. Przed pokazaniem jej Dyrektorowi opiniowany nauczyciel ma prawo się z nią zapoznać.

X. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN DO REGULAMINU SRU
1. Regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu uczniów.
2. Uczniowie mogą znowelizować powyższy regulamin w ciągu roku szkolnego.
3. Uchwały w sprawie Regulaminu SRU podejmowane są zwykłą większością głosów.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rada Uczniowska jako jedyna reprezentacja ogółu uczniów może kontaktować się
z władzami SP4 i innymi organami kolegialnymi działającymi w szkole.
2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest udostępniony wszystkim uczniom szkoły.
3. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu
negatywnie oceniani.
4. W sytuacjach konfliktowych czyli w przypadku nie respektowania ustawowych
i statutowych uprawnień samorządu uczniowskiego przez inne organy gimnazjum, może
zgłaszać skargi i wnioski do instytucji nadrzędnej.
5. Z Radą Uczniowską współpracują wszyscy nauczyciele oraz Dyrektor i pedagog szkolny.
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