REGULAMIN SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23
IM. GEN. STEFANA „GROTA” ROWECKIEGO
WE WROCŁAWIU

Podstawa prawna:



Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Art.85 (Dz. U. z 2017 Nr 1, poz. 59)
Statut Szkoły Podstawowej nr 23 im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego we Wrocławiu

-1POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Samorząd Uczniowski jest organizacją niezależną, a jego organy są jedynymi
reprezentantami ogółu uczniów szkoły.

-2WŁADZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Wszyscy uczniowie szkoły należą do Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie
poszczególnych klas do samorządów klasowych.
2. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
- Opiekun Samorządu (nauczyciel)
- Rada Samorządu
 Przewodniczący Samorządu (uczeń)
 Zastępca przewodniczącego Samorządu (uczeń)
 Przewodniczący poszczególnych klas (Trójka Klasowa)
 Członkowie Pocztu Sztandarowego
- Zgromadzenie Ogółu Uczniów

-3UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Prawo przedstawiania Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Szkoły wniosków
i opinii dotyczących wszystkich spraw pracy szkoły, a w szczególności realizowania
podstawowych praw ucznia uwzględnionych w Statucie Szkoły.
2. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z Dyrektorem Szkoły.
3. Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu
Samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez uczniów.
4. Pomoc w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych.
5. Nowelizacje Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

-4CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Organizowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych zawartych
w Statucie Szkoły.
2. Podtrzymywanie i wzbogacanie tradycji szkoły.
3. Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły opinii i potrzeb
uczniów, spełnianie wobec tych organów roli rzecznika interesów ogółu uczniów.
4. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych,
kulturowych, sportowych.
5. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do niezbędnych prac na rzecz
szkoły, inspirowanie do udziału w pracy społecznie użytecznej, w środowisku.
6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole,
w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
7. Tworzenie warunków do rozwoju i samorządności uczniów.
8. Uczenie demokracji.
9. Wzbudzanie postaw solidarności i współodpowiedzialności.
10. Kształtowanie postaw tolerancji, empatii i chęci działania na rzecz innych.
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
- czuwa nad pracą Samorządu (rozdziela obowiązki, pilnuje terminów, organizuje pracę przy
wszelkiego rodzaju inicjatywach)
- reprezentuje uczniów szkoły
- współpracuje z Dyrekcją szkoły i Nauczycielami
Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:
- ściśle współpracuje z Przewodniczącym, wspiera i pomaga w pełnieniu obowiązków
- w razie nieobecności Przewodniczącego przejmuje jego kompetencje

-5WYBORY I ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Zadania Opiekuna Samorządu
1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli
i Dyrektora Szkoły.
2. Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie
dysponowania jego funduszami.
3. Informowanie uczniów o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
4. Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem i udzielanie mu
pomocy w jego działalności.
5. Uczestnictwo w ocenianiu pracy Samorządu dokonywanej przez Dyrektora Szkoły i Radę
Pedagogiczną.
Wybory Opiekuna Samorządu
1. Opiekunem Samorządu może zostać nauczyciel zaproponowany przez zgromadzenie ogółu
uczniów szkoły i/lub przez Dyrekcję i Radę Pedagogiczną.
2. Opiekunem Samorządu zostaje nauczyciel, który wyrazi zgodę na objęcie takiej funkcji.
3. Dopuszcza się jednoczesne funkcjonowanie dwóch Opiekunów Samorządu na zasadzie
ścisłej współpracy i wspólnych założeń.
4. Opiekun Samorządu może zostać zmieniony w dowolnym trakcie trwania roku szkolnego
na prośbę opiekuna i/lub Dyrekcji i Rady Pedagogicznej oraz Rady Samorządu.
5. Regulamin nie przewiduje określanej czasem kadencji na funkcję opiekuna Samorządu.
Dopuszcza ustalenia i regulacje zgodne z punktem 4.

-6WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU
I ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO
Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego:




przeprowadza się w ostatnim tygodniu października
są tajne, równe i bezpośrednie
prawo do biernego udziału w nich mają uczniowie cechujący się pozytywnymi wynikami
w nauce, zadowalającą frekwencją i bardzo dobrym lub wzorowym zachowaniem






prawo do czynnego udziału w nich mają uczniowie wszystkich klas
zarządza je Opiekun Samorządu w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły
każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą – głosować można tylko
na jednego kandydata poprzez postawienie znaku „X” przy jego nazwisku
w skład Rady Samorządu Uczniowskiego wejdą kandydaci, którzy uzyskali największą
liczbę głosów

Odwołanie członka Rady Samorządu Uczniowskiego może nastąpić, gdy:





narusza on regulamin Samorządu lub Statut Szkoły
nieterminowo wywiązuje się z obowiązków bądź nie wywiązuje się z nich wcale
rezygnuje z funkcji
odchodzi ze szkoły

-7POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny dla wszystkich uczniów szkoły.
2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego wchodzi w życie z dniem uchwalenia: marzec 2019
3. Rada Samorządu Uczniowskiego obraduje na zebraniach zwołanych przez Przewodniczącego
lub Opiekuna Samorządu.
Dokumentacja pracy Samorządu:
Regulamin Samorządu.
Roczny plany pracy.
Zeszyt wpływów i wydatków.

