REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
w Szkole Podstawowej nr 2
im. Jana Pawła II w Lublińcu

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169
oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) ;
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) ;
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017
r. poz. 60 i 949)
Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu;

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
a. Szkole — należy przez to rozumieć — Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublińcu
b. Samorządzie — należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły
c. Przewodniczących — należy przez to rozumieć Przewodniczących Samorządu
d. Zarządzie — należy przez to rozumieć Zarząd Samorządu
e. Radzie — należy przez to rozumieć przewodniczących poszczególnych klas
f. Samorządzie klasy — należy przez to rozumieć samorząd uczniowski klasy
g. Dyrektorze — należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły
h. Opiekunach — należy przez to rozumieć opiekunów Samorządu Uczniowskiego,
Art. 1. Samorząd tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie Szkoły.
Art. 2. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu
współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
Art. 3. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów
Art.4. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły.
Art.5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie
we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw
uczniów, takich jak:
a. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i
stawianymi wymaganiami
b. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
(„Wewnątrzszkolny system oceniania")
c. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań
d. Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej
e. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w
porozumieniu z Dyrektorem Szkoły
f. Prawo wyboru nauczycieli będących Opiekunami Samorządu Uczniowskiego.
Art.6. Samorząd współpracuje z działającymi w szkole stowarzyszeniami i organizacjami
zrzeszającymi uczniów.

Art.7. W uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły Samorząd może brać udział w działalności
instytucji pozaszkolnych.
II ORGANY. SAMORZĄDU
Art. 8. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły.
Art. 9. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1. Samorządy klasowe w składzie:
a. Przewodniczący Klasy
b. Zastępca Przewodniczącego
c. Skarbnik
d. Sekretarz ( w zależności od potrzeb klasy)
2. Rada Samorządu Uczniowskiego, którą tworzą wszyscy Przewodniczący Klas.
3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:
a. Przewodniczący szkoły, którzy kierują pracą Zarządu i Rady SU
b. Osoby wspomagające ( dwa zespoły uczniów, które w wyborach otrzymały
największą liczbę głosów)
c. Sekretarz, prowadzący dokumentację SU
d. Przewodniczący sekcji, które proponowane są przez Radę SU.
Art.10. Samorządowymi jednostkami pomocniczymi są:
a. Szkolna komisja wyborcza
b. Inne sekcje powoływane na bieżąco.
Art. 11. Kadencja organów samorządu trwa jeden rok.
Art. 12. Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:
1. Samorządu Klasowego:
a. Reprezentuje klasę na zewnątrz
b. Organizuje życie klasy ( imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie)
c. Wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy
d. Organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.
2. Rady Samorządu Uczniowskiego:
a. Uchwala regulamin SU
b. Podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie
c. Dokonuje wyborów Opiekunów SU w głosowaniu tajnym
d. Ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny
e. Inne
3. Zarządu Samorządu Uczniowskiego:
a. Kieruje praca Samorządu Uczniowskiego
b. Ogłasza wyniki tajnego głosowania w sprawie wyborów Opiekunów SU po
uprzednim zsumowaniu głosów Rady,
c. Czuwa nad terminową realizacją planu pracy
d. Pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych
e. Występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady
Rodziców w ramach swoich kompetencji
Art. 13. Organy samorządu zobowiązane są raz w roku składać sprawozdanie ze swojej
działalności na ogólnym zebraniu uczniów przeprowadzonym w czerwcu przed końcem zajęć
edukacyjnych.
Art. 14. Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej 2/3 regularnego składu Rady.
Art. 15. Listę uczestników zebrania rady oraz jego prawomocność ustalają każdorazowo
Przewodniczący lub Sekretarz SU.

Art. 16. Uchwały są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe jej prowadzenie
odpowiada — Sekretarz, a za realizację uchwał — Przewodniczący SU.
Art. 17. Uchwały dotyczące:
a. Zmiany regulaminu
b. Inne, sporządzane są niezwłocznie w formie odrębnych dokumentów.
Art.18. Rada SU przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy może zobowiązać Zarząd
do przeprowadzenia ogólnoszkolnego referendum.
Art. 19. Uchwały wchodzą w życie z dniem ich podjęcia, chyba że wskazują na termin
późniejszy.
III TRYB WYBORU ORGANÓW
Art. 20. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów
obecności co najmniej 2/3 stanu klasy.
Art. 21. Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby
funkcyjne.
Art. 22. Przewodniczący poszczególnych klas tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.
Art.23. Wyborami zarządzają opiekunowie, powiadamiając o tym powszechnie uczniów oraz
odrębnie przewodniczących klas na zebraniu SU.
Art. 24. Kandydatów do Zarządu SU zgłaszają Samorządy Klasowe.
Art. 25. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
a. Dążyć do uzyskania co najmniej ocen dostatecznych ze wszystkich przedmiotów
nauczania,
b. Posiadać co najmniej dobrą ocenę z zachowania
c. Posiadać rekomendację wychowawcy
Art.26. Tryb wyboru Zarządu SU:
a. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas I — III
b. Członkami Zarządu zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów
c. Rada SU wraz z opiekunem SU może przed wyborami zdecydować o pozostawieniu w
zarządzie członków, którzy wzorowo pełnili funkcję w poprzedniej kadencji
d. W celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje komisję wyborczą w liczbie 3
uczniów,
e. Nad przebiegiem wyborów czuwają opiekunowie SU
f. Nowy Zarząd w ciągu 14 dni od dnia wyborów powinien się ukonstytuować,
wybierając spośród siebie osoby funkcyjne.
Art. 27. W terminie 7 dni od zgłoszenia wyników wyborów przez szkolną komisję
wyborczą, wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów. Protest wnosi się
na piśmie do opiekuna SU.
Art. 28. W przypadku, gdy opiekun stwierdzi nieważność wyborów, wybory
przeprowadza się ponownie.
Art. 29. Do wyborów stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
IV PRZEWODNICZĄCY
Art. 30. Przewodniczący są monokratycznym organem wykonawczym Samorządu.
Art. 31. Przewodniczący pełnią też z urzędu funkcję przewodniczących Zarządu.
Art. 32. Przewodniczący wybierani są przez ogół uczniów. Szczegółowe zasady wyboru
regulują przepisy rozdziału III art. 25,26.
Art. 33. Kadencja Przewodniczącego trwa jeden rok licząc od dnia 1 listopada do ostatniego
dnia danego roku szkolnego.
Art. 34. Ta sama osoba nie może pełnić funkcji przewodniczącego przez więcej niż dwie
kadencje.

Art. 35. Funkcji Przewodniczącego nie wolno łączyć z funkcją przewodniczącego klasy oraz
funkcją w szkolnej komisji wyborczej.
Art. 36. Wybór lub powołanie Przewodniczących w zakresie oznaczonym w art. 35
równoznaczne jest ze złożeniem rezygnacji z funkcji Przewodniczących.
Art. 37. Przed wyborem kadencji Przewodniczący mogą złożyć rezygnację z pełnionej
funkcji.
Art. 38. Funkcja Przewodniczących wygasa w razie zakończenia nauki w Szkole.
Art. 39. W przypadkach, o których mowa w art. 37, 38, Przewodniczącymi na czas końca
kadencji zostaje zespół wchodzący w skład zarządu- powołany przez Opiekuna Samorządu;
przepis art. 25,36 stosuje się odpowiednio.
Art. 40. Odwołania Przewodniczących dokonuje Opiekun. Wniosek o odwołanie
Przewodniczących powinien być głosowany na następnym zebraniu Rady po tym, na którym
wniosek ten został zgłoszony.
Art. 41. W razie odwołania Przewodniczącego, odpowiednie zastosowanie ma przepis art.39.
V TRYB WYBORU OPIEKUNA
Art. 42. Kadencja opiekunów Samorządu Uczniowskiego trwa 2 lata
Art. 43 Zadania opiekunów Samorządu Uczniowskiego:
a. Czuwają nad całokształtem prac Samorządu
b. Prowadzą dokumentację rozliczeń finansowych
c. Pośredniczą w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami
Art. 44. Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej
dokonuje Zarząd Samorządu Uczniowskiego w pierwszych dwóch tygodniach nowego roku
szkolnego.
Art. 45. Uchylony
Art. 46. Dyrektor Szkoły opiniuję listę nauczycieli – kandydatów na opiekuna Samorządu
Uczniowskiego.
VI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Art. 47. Samorząd Uczniowski prowadzi własną działalność gospodarczą.
Art. 48. Dochody i wydatki Samorządu Uczniowskiego są kontrolowane na bieżąco przez
referenta ds. administracyjnych.
Art. 49. Dochody Samorządu Uczniowskiego mogą pochodzić z różnych źródeł, w tym:
a. Bilety wstępu na dyskoteki
b. Dotacje przekazywane przez sponsorów
c. Inne
Art. 50. Uzyskane dochody przeznaczone zostają na działalność Samorządu Uczniowskiego:
a. Organizowane imprez szkolnych
b. Inne
Art. 51. Działalność gospodarczą nadzorują opiekunowie samorządu.
VII TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI RADY SU
Art. 52. Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z regulaminem, Statutem szkoły lub interesem
ucznia Przewodniczący szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi SU.
Art. 53. W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w art. 52 Opiekun SU i Rada SU w terminie jednego miesiąca od dnia zawieszenia uzgadniają sposób postępowania w tej
sprawie.
Art. 54. W sprawach spornych Rada SU i opiekunowie SU odwołują się do Dyrektora Szkoły.

VIII TRYB UCHWALENIA I DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Art. 55. Regulamin SU uchwalany jest przez Radę SU w głosowaniu jawnym.
Art. 56. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do
Przewodniczących Szkoły.
Art. 57. Decyzję o dokonaniu zmiany ( nowelizacji) podejmuje się na najbliższym zebraniu
Rady SU po dokładnym rozpatrzeniu wniosku i konsultacji w klasach z uwzględnieniem art.
14, 17.
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 58. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu
negatywnie oceniani.
Art. 59. Niniejszy regulamin stosuje się łącznie ze Statutem szkoły od dnia uchwalenia.
Regulamin
znowelizowany
przez
dniu………………………………………………
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