REGULAMIN
SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO

ZESPÓŁ PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH NR1

W BUSKU -ZDROJU

Szkoła jest wspólnotą uczniów, nauczycieli i rodziców.
Jest wspólnotą wychowujących i wychowywanych.
Chcemy przekazać naszym uczniom tylko to,
co piękne i wartościowe, dobre i szlachetne,
potrzebne w życiu…

Podstawa prawna regulaminu:
Artykuł 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. – Dz. U. Nr 95, poz.
425 z późn. zm.)
Statut ZPO nr 1 w Busku-Zdroju.
Konwencja Praw Dziecka.

Elementy Regulaminu:
I.
II .
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Postanowienia wstępne
Cele działania Samorządu
Zadania Samorządu
Prawa i obowiązki Samorządu
Organy Samorządu
Ordynacja wyborcza
Sposób podejmowania decyzji
Finanse Samorządu
Opiekunowie Samorządu
Postanowienia końcowe

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Samorząd nosi nazwę Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 przy ZPO nr 1
w Busku-Zdroju oraz Samorząd Samorządowego Gimnazjum nr 2.
2. Siedzibą Samorządu jest ZPO nr 1 w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 1.
3. Samorząd prowadzi działalność na terenie w/w placówki.
4. Działalność Samorządu jest skorelowana z Programem Wychowawczym ZPO 1,
Statutem Szkoły, Programem Profilaktyki.
5. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie SP 1 oraz SG 2. W chwili ukończenia szkoły,
przestają oni być członkami Samorządu Szkolnego
II CELE SAMORZĄDU SZKOLNEGO
1. Reprezentowanie interesów społeczności uczniowskiej wobec Dyrekcji, Rady
Pedagogicznej, Rady Rodziców.
2. Działania na rzecz uczniów i obrona ich praw.
3. Rozwijanie demokratycznych form współpracy w środowisku szkolnym,
przyjmowanie odpowiedzialności za jednostkę i grupę.
4. Inspirowanie i koordynowanie działalności uczniowskiej ( kulturalnej, oświatowej,
sportowej, rozrywkowej).
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5. Kształtowanie umiejętności działań w grupach.
6. Stwarzanie warunków do samooceny, samokontroli i samodyscypliny uczniów.
7. Kształtowanie postawy patriotyzmu ( szacunku do symboli narodowych, szkoły).
8. Pielęgnowanie i kontynuacja tradycji szkoły.
9. Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez udział w akcjach ekologicznych.
10. Kształtowanie postaw altruizmu poprzez udział w akcjach charytatywnych.
11. Współdziałanie z władzami szkoły w sprawie wyglądu pomieszczeń i budynku szkoły
oraz w sprawach bezpieczeństwa w szkole.
III ZADANIA SAMORZĄDU
1. Organizowanie uczniów do działań, których efektem będzie jak najlepsze wypełnianie
obowiązków szkolnych.
2. Współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, artystycznych, sportowych,
turystyczno-krajoznawczych.
3. Organizowanie wypoczynku i rozrywki.
4. Dbanie o sprzęt, urządzenia szkolne, inspirowanie uczniów do prac na rzecz klasy,
szkoły.
5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom z trudnościami w nauce.
6. Dbanie o dobre imię i honor szkoły.
7. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień, nagród oraz kar.
8. Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami Samorządu.
9. Przedstawianie Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi wniosków i opinii.
10. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów miedzy uczniami oraz między
uczniami i nauczycielami.
11. Wspomaganie rozwoju osobowego ucznia we wszystkich wymiarach: intelektualnym,
psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym.
12. Uświadamianie uczniom celu nauki szkolnej, sensu ich wysiłku, który ma służyć
lepszemu przygotowaniu do podjęcia dalszej nauki oraz czynnemu udziałowi w życiu
publicznym.
13. Wprowadzanie w tradycję regionu i należących do niej wartości.
IV PRAWA I OBOWIĄZKI SAMORZĄDU
1. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi placówki
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących
realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami.
b) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
c) Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania
własnych zainteresowań.
d) Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

3

e) Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorem.
f) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu ( na okres trzech lat).
g) Wypowiadanie się na temat realizowania przez nauczycieli podstawowych praw ucznia
podczas obrad Rady Pedagogicznej.
h) Wnioskowanie o zmianę oceny zachowania uzasadnioną szczególnym
zaangażowaniem społecznym.
2. Samorząd ma też prawo do:
a) wyboru organów Samorządu;
b) poznawania przepisów oświatowych;
c) korzystania z pomieszczeń szkolnych;
d) organizowania imprez szkolnych;
e) współdziałania w przyznaniu uczniom różnych form pomocy.
Samorząd ma obowiązek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przestrzegania postanowień Statutu szkoły w zakresie praw i obowiązków ucznia.
Obrony uczniów i reprezentowania ich interesów.
Przestrzegania Regulaminu Samorządu.
Przestrzegania zasad tolerancji.
Rzetelnego wykonywania obowiązków.
Informowania uczniów o efektach załatwianych przez Samorząd spraw.
V

1.
i)
j)
k)

ORGANY SAMORZĄDU

Organami Samorządu są:
Klasowe samorządy
Rada Uczniowska
Zarząd Rady Uczniowskiej.

1. Samorządy klasowe składają się z: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika ( można też
wybrać sekretarza).
2. Zmiany w klasowych samorządach są przeprowadzane na zebraniu klasowym według
potrzeb.
3. W skład Rady Uczniowskiej wchodzi po 3 przedstawicieli z każdej klasy.
4. Członkowie Rady Uczniowskiej wybierają spośród siebie Zarząd w składzie:
a) Przewodniczący
b) Zastępca przewodniczącego
c) Skarbnik
d) Sekretarz
e) Przewodniczący poszczególnych sekcji
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5. Kadencja władz Samorządu ( uczniów) trwa jeden rok.
6. Przewodniczący Rady:
a)
b)
c)
d)

zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady;
prowadzi posiedzenia Rady;
reprezentuje Radę;
czuwa nad realizacją planu pracy Samorządu.

Wiceprzewodniczący Rady Samorządu ma te same kompetencje, co przewodniczący, lecz
korzysta z nich tylko w czasie jego nieobecności lub niemożliwości wykonywania przez
przewodniczącego jego obowiązków.
Skarbnik Rady Samorządu:
a) odpowiada za przechowywanie środków finansowych Rady;
b) realizuje uchwały rady mające znaczenie finansowe;
c) składa sprawozdanie finansowe raz w okresie szkolnym.
Sekretarz Samorządu Uczniowskiego:
a) protokołuje posiedzenia Rady Uczniowskiej;
b) czuwa nad zgodnością uchwał podejmowanych przez Radę z zapisami Regulaminu;
c) utrzymuje kontakt z gazetką szkolną.
7. Przewodniczącym Samorządu Szkolnego oraz jego zastępcą i skarbnikiem nie może
zostać uczeń, który wszedł w konflikt z prawem, niewłaściwie zachowuje się na terenie
szkoły i poza nią. Muszą to być uczniowie, którzy cechują się nienagannym
zachowaniem ( ocena: dobre, bardzo dobre i wzorowe) i nie mają problemów z nauką
( średnia ocen nie mniej niż 4).
8. Przewodniczącego, skarbnika i sekretarza można odwołać na uzasadniony wniosek
dyrektora, pedagoga, czy nauczyciela, ucznia.
9. Rada Uczniowska planuje pracę Samorządu na dany rok szkolny.
10. Samorząd działa w oparciu o następujące sekcje.
11. W SP 1są to aktualnie:
a) porządkowa
b) organizacyjna
c) działalności charytatywnej.
W SG 2 są to:
a) porządkowa
b) muzyczna
c) plastyczna
d) organizacyjna
e) promocji szkoły.
12. Sekcje mogą ulec zmianie na wniosek uczniów, nauczycieli, dyrektora.
13. Za pracę sekcji odpowiada jej przewodniczący.
14. Zebrania organów RU odbywają się raz na dwa miesiące lub według potrzeb.
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VI ORDYNACJA WYBORCZA
1. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez
ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są
jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
2. Samorządy klasowe wybierane są w pierwszym tygodniu września w poszczególnych
klasach, w wyborach tajnych, w których biorą udział wszyscy uczniowie klasy.
3. Wybory do Rady Uczniowskiej odbywają się w ostatnim tygodniu września nowego
roku szkolnego na plenarnym posiedzeniu Samorządu pod opieką z poprzedniego roku.
4. Wybory Rady Uczniowskiej dokonuje się w następujący sposób:
a) członkowie Samorządów klasowych zgłaszają kandydatów na Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza Rady;
b) powołana jest Komisja skrutacyjna, która przygotowuje karty do głosowania i
przeprowadza wybory;
c) wybory są powszechne, czyli biorą w nich udział wszyscy uczniowie SP 1 oraz tajne;
d) po zebraniu wszystkich głosów, Komisja skrutacyjna podlicza głosy i sporządza
protokół z wyborów;
e) przewodniczącym Samorządu zostaje osoba, która otrzymała największą ilość
głosów, kolejna osoba zostaje zastępcą, sekretarzem, skarbnikiem;
f) jeżeli jest mniej kandydatów, to skarbnika, sekretarza wybiera Rada Uczniowska;
g) przewodniczących sekcji Samorządu wybiera Rada Uczniowska;
h) w przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez dwóch lub więcej
kandydatów, następuje druga tura głosowania, w której kandydują osoby, które
otrzymały taką samą liczbę głosów w pierwszej turze głosowania;
i) w przypadku, kiedy w drugiej turze głosowania, żaden kandydat nie otrzyma zwykłej
większości głosów, głos decydujący otrzymuje Opiekun Samorządu.
5. Podczas zebrania wyborczego członkowie Rady Uczniowskiej proponują kandydatów
na opiekunów Rady.
a) opiekunami Rady Uczniowskiej zostają ci kandydaci, którzy wyrażą zgodę na
pełnienie tej funkcji.
b) Opiekuna wybierają uczniowie na okres 3 lat.
6. W ciągu 14 dni od wyborów zwołuje się kolejne posiedzenie Rady, na którym:
a) zostanie przedstawiony plan działania Samorządu, opracowany przez nowo wybrany
Zarząd;
b) zostaną podane propozycje sekcji jakie w danym roku będą funkcjonować.
7. Zarząd z pomocą Opiekunów Samorządu organizuje funkcjonowanie sekcji wybranych
na spotkaniu:
a) wybiera opiekunów poszczególnych sekcji;
b) sporządza listę członków sekcji.
8. Każda sekcja może posiadać opiekuna, z którym organizuje swój plan działania.
9. Członek Zarządu lub cały Zarząd może zostać odwołany w trakcie roku szkolnego
w drodze uchwały Rady Uczniowskiej.

6

10. W przypadku, o którym mowa wyżej, Rada Uczniowska ma obowiązek wyznaczyć
termin wyborów uzupełniających lub nowych wyborów do Zarządu w ciągu 14 dni od
daty odwołania.
11. Do czasu wyborów funkcje odwołanego członka Zarządu pełni ten członek Zarządu
lub poprzedni Zarząd w całości
12. Kadencja władz Samorządu ( uczniów) trwa jeden rok.
VII SPOSÓB PODEJMOWANIA DECYZJI
1.Członkowie Rady zbierają wnioski, propozycje, uwagi w poszczególnych klasach.
2.Członkowie Rady przedstawiają materiały na zebraniach Rady.
3.Wszystkie decyzje są podejmowane większością głosów w jawnym głosowaniu.
4. Każdy członek Rady ma równe prawo głosu.
5. Przewodniczący Samorządu Szkolnego zapoznaje Dyrektora Szkoły z treścią decyzji
bezpośrednio po jej podjęciu (to jest przed jej realizacją).
6. Decyzja Samorządu Szkolnego może zostać zrealizowana o ile Dyrektor Szkoły nie
zgłosi zastrzeżeń, iż jest ona niezgodna z obowiązującym prawem szkolnym, Statutem
Szkoły lub interesem szkoły.

VIII FINANSE SAMORZĄDU
1.Samorząd może posiadać własny fundusz. Może być tworzony:
a) z kwot uzyskanych ze zorganizowania dyskotek szkolnych;
b) ze środków przekazanych przez Radę Rodziców;
c) z funduszy podarowanych przez sponsorów;
d) ze sprzedaży surowców wtórnych.
2.Dysponentem funduszu jest Zarząd i opiekunowie Samorządu.
IX OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU
1.Opiekunowie to nauczyciele ZPO 1, którzy chcą pracować z uczniami,
by osiągnąć w/w cele i zrealizować zdania. Są przyjaźni uczniom i rozumieją ich problemy.
2.Opiekunowie są odpowiedzialni za poszczególne sekcje i biorą udział
w spotkaniach Samorządu. Pełnią rolę koordynatorów różnych działań.
Opiekunowie mają obowiązek:
a) udzielenia Samorządowi Szkolnemu pomocy prawnej i organizacyjno - technicznej
w wykonywaniu przyjętych zadań,
b) czuwania nad przestrzeganiem przez samorząd przepisów Statutu Szkoły oraz
obowiązującego prawa,
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c) informowanie Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej o bieżących problemach
Samorządu Uczniowskiego, a w szczególności o przeszkodach w działalności
samorządowej młodzieży.
X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin został opracowany i zatwierdzony na zebraniu Rady Uczniowskiej.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do treści niniejszego regulaminu mogą być wprowadzone na
wniosek: Rady Uczniowskiej, Opiekuna, Dyrektora.
Znowelizowano Regulamin 20 września 2014 r.
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