Regulamin
Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
W Leżajsku

Leżajsk, 20.09.2017 r.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
1. W Szkole Podstawowej nr 3 im.Ks.Kard.S.Wyszyńskiego w Leżajsku działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie.
2. We wszystkich klasach działają samorządy klasowe, tworzone przez wszystkich
uczniów danej klasy.
3. Zasady działania samorządów określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Rady Samorządu Uczniowskiego
4. Celem Rady Samorządu Uczniowskiego jest:
- reprezentowanie społeczności uczniowskiej przed dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi organami,
- promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
- przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
- zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie ainteresowań ucniów,
- zapoznanie społeczności uczniowskiej z prawami i obowiązkami uczniów zawartymi w Statucie Szkoły i interweniowanie w przypadku ich łamania,
u nauczyciela, opiekuna SU lub dyrekcji szkoły,
- organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, sportowej,
naukowej i rozrywkowej w szkole,
- zapobieganie konfliktom między nauczycielami i uczniami, a w przypadku pojawienia się konfliktu, zgłaszanie ich do opiekuna S.U.,dyrekcji szkoły lub rady
pedagogicznej,
- dbanie o dobre imię szkoły i wzbogacanie jej tradycji.
5. Przedstawiciele Rady Samorządu mogą brać udział z głosem doradczym
w posiedzeniach Rady Pedagogicznej w części dotyczącej spraw wychowawczych i opiekuńczych. Ponadto Rada SU składa sprawozdania ze swojej pracy na
posiedzeniach plenarnych Rady Pedagogicznej.
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ROZDZIAŁ III
Organizacja i struktura Samorządu Uczniowskiego
6. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
− Rada Samorządów Klasowych
− Rada Małego Samorządu
− Rada Smorządu Uczniowskiego Szkoły
8.
•
-

Samorząd Klasowy liczy od 3 do 5 osób i składa się z:
przewodniczącego
zastępcy przewodniczącego
sekretarza
skarbnika
członka, członków będących przewodniczącymi sekcji tematycznych, określonych przez daną klasę.

9. Rada Małego Samorządu liczy od 3 do 5 osób i składa się z:
− przewodniczącego
− zastępcy przewodniczącego
− członka/członków
10. Rada Samorządu Uczniowskiego Szkoły liczy od 6 do 10 osób i składa się z:
- przewodniczącego
- zastępcy przewodniczącego
- sekretarza
- skarbnika
- członków, przewodniczących sekcji tematycznych ustalonych przez Radę (np.
artystycznej, sportowej, porządkowej, wydawniczej, organizacyjnej)
11. W skład Rady Samorządów Klasowych wchodzą przewodniczący i zastępcy
przewodniczących z klas I-VIII.

ROZDZIAŁ IV
Wybory do organów Samorządu
12. Organy wybieralne SU: Samorząd Klasowy, Rada Małego Samorządu oraz Rada
Samorządu Uczniowskiego Szkoły wybierane są co roku. Ich kadencja trwa jeden rok
szkolny.
13. Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.
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14. Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.
15. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) do:
− Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy
− Rady Małego Samorządu – posiada każdy uczeń klasy I-IV
− Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły – posiada każdy uczeń klasy V-VIII
16. Wybory do Samorządu Klasowego odbywają się najpóźniej do połowy września,
a wybory do Rady Małego Samorządu oraz Radu Samorządu Uczniowskiego Szkoły
- najpóżniej w pierwszym tygodniu października.
17. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego przeprowadza Szkolna Komisja
Wyborcza w porozumieniu z opiekunem (opiekunami) ustępującej Rady Samorządu.
18. Szkolna Komisja Wyborcza zostaje powołana na pierwszym walnym zebraniu
Rad Samorządów Klasowych i liczy 7 - 8 członków (po jednym z każdego poziomu
klas).
19. Członkami Szkolnej Komisji Wyborczej mogą zostać uczniowie z klas I-VIII nie
kandydujący do Rady Samorządu Uczniowskiego.
20. Obowiązki Szkolnej Komisji Wyborczej:
- przyjmowanie kart zgłoszeń kandydatów do Rady Małego Samorządu oraz
Samorządu Uczniowskiego Szkoły (wzór karty kandydata – załącznik nr 1 i 2
do niniejszego Regulaminu),
- przygotowanie i wywieszenie w widocznym miejscu listy kandydatów do Rady
SU,
- ogłoszenie terminu kampanii wyborczej, terminu przeprowadzenia wyborów
oraz zasad prowadzenia kampanii,
- przygotowanie 4 rodzajów kart wyborczych: do RMS, RSUS oraz wyboru
opiekunów z nazwiskami kandydatów umieszczonymi alfabetycznie (wg wzoru
– załącznik nr 3 i 4 niniejszego Regulaminu),
- zorganizowanie miejsca przeprowadzenia wyborów (lokalu wyborczego)
- policzenie głosów bezpośrednio po wyborach i podanie wyników do publicznej wiadomości,
- sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów, wywieszenie kopii w
widocznym miejscu na terenie szkoły i przekazanie oryginału opiekunowi SU
odpowiedzialnemu za przeprowadzenie wyborów (do dokumentacji SU).
21. Dokumentacja z przebiegu wyborów (karty kandydatów, karty do głosowania,
protokół Komisji Wyborczej) przechowywane są przez opiekuna SU odpowiedzialnego za przeprowadzenie wyborów.
22. Wybory do Rady Małego Samorzadu oraz do Rady Samorządu Uczniowskiego
Szkoły odbywają się w następujący sposób:
-

Kandydaci powinni zebrać 20 podpisów osób popierających ich zgłoszenie
spośród uczniów co najmniej trzech klas na Karcie Kandydata do Rady SU
Szkoły lub Karcie Kandydata Do Rady Małego Samorządu i przekazać przewodniczącemu Szkolnej Komisji Wyborczej.
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-

-

Kandydat powinien wziąć udział w kampanii wyborczej poprzez plakaty, spotkania, audycje przez radiowęzeł, debatę wyborczą. Kampania trwa przez
okres około 2 tygodni przed wyborami.
Wybory odbywają się w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu – tzw. lokalu wyborczym.
Uczniowie uczestniczący w głosowaniu zgłaszają się do Komisji Wyborczej,
podają swoje imię i nazwisko, są odznaczani na właściwej liście wyborczej i
otrzymują dwie karty do głosowania – do Rady SU oraz kartę wyboru opiekuna SU.
Uczniowie klas I-IV głosują na kandydatów do Rady Małego Samorządu oraz
opiekunów z klas I-III, a uczniowie z klas V-VIII głosują na kanydatów do Rady
SU Szkoły i opiekunów z klas IV-VIII.
Uczniowie oddają swój głos poprzez postawienie znaku: „x” przy nazwisku tylko jednego kandydata. W przypadku zaznaczenia więcej niż jednego nazwiska – głos jest nieważny.
Wypełnione karty do głosowania wrzucają do urny wyborczej.
W dniu wyborów obowiązuje zakaz prowadzenia agitacji wyborczej (tzw. cisza
wyborcza.

23. W skład Rady SU wchodzą kandydaci, według ilości uzyskanych głosów.
24. Przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która uzyskała największą ilość głosów.
Następne funkcje /zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz przewodniczących sekcji tematycznych/ tworzą spośród siebie osoby, które uzyskały największe poparcie w wyborach.
Analogicznie – w przypadku Rady Małego Samorządu.
25. Jeżeli ze względu na równą liczbę głosów oddanych na kandydatów zaistnieje
trudność w podziale funkcji w nowej Radzie SU, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.
26. Rada S.U. Szkoły i Rada Małego Samorządu po ukonstytuowaniu, informują
o tym dyrektora szkoły.
27. Kadencja Samorządów Klasowych, Rady Małego Samorządu i Rady Samorządu
Uczniowskiego Szkoły trwa jeden rok, do czasu ukonstytuowania się nowej Rady.
28. Uchwały Rady Samorządu podejmuje się zwykłą większością głosów
w obecności, co najmniej 50% regulaminowego składu.
29. W przypadkach rażących naruszeń Rada Samorządów Klasowych może odwołać
Radę Samorządu Szkolnego /lub poszczególnych jej członków/ na walnym zebraniu
przed upływem kadencji.
30. W przypadku rezygnacji przewodniczącego Rady z powierzonej funkcji, na czas
określony obowiązki przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza
się powszechne wybory uzupełniające.
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31. W przypadku rezygnacji lub usunięcia innego członka Rady SU, Rada SU powołuje osobę pełniącą jego obowiązki na czas określony lub uzupełnia skład o dodatkową osobę, która uzyskała największą liczbę głosów w wyborach powszechnych,
ale nie weszła do Rady. W przypadku równej liczby głosów u kilku kandydatów, Rada
SU przeprowadza głosowanie tajne i na tej podstawie wybiera członka/ członków
uzupełniających.

ROZDZIAŁ V
Zasady wyboru oraz obowiązki opiekunów Samorządu

32. Opiekunami samorządów klasowych są wychowawcy klas.
33. Opiekunów Samorządu Uczniowskiego wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory
opiekunów są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne.
34. Uczniowie klas I-IV wybierają 2 opiekunów spośród wychowawców klas I-III oraz
wychowawców świetlicy, a uczniowie klas V-VIII wybierają 2 opiekunów spośród nauczycieli uczących w klasach IV-VIII.
35. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.
36. Szkolna Komisja Wyborcza pyta każdego nauczyciela o zgodę na kandydowanie
i po uzyskaniu zgody sporządza dwie listy kandydatów: na opiekunów Rady Małego
Samorządu oraz na opiekunów Rady SU Szkoły.
37. Nazwiska wybranych opiekunów Rada SU przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły
38. Kadencja opiekunów trwa jeden rok.
39. Mandat opiekuna SU wygasa w razie: końca kadencji, rezygnacji lub odwołania
decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.
40. W przypadku wygaśnięcia mandatu przed zakończeniem kadencji, Rada SU
w ciągu miesiąca przeprowadza powszechne wybory uzupełniające, a w tym czasie
obowiązki opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.
41. Do obowiązków opiekunów Samorządu należy:
- udzielanie pomocy członkom Rady Samorządu Uczniowskiego w realizacji zadań
- czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jej funduszami oraz prowadzenia dokumentacji
- wnioskowanie o nagradzanie uczniów szczególnie wyróżniających się w pracy Samorządu
- zorganizowanie pierwszego walnego zebrania członków samorządów klasowych,
na którym jest powoływana Szkolna Komisja Wyborcza
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- czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów i prowadzenia kampanii wyborczej.
- przechowywanie dokumentacji z przeprowadzonych wyborów.

ROZDZIAŁ VI
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Samorządu
42. Samorząd Uczniowski może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności. Dysponentem funduszu jest Rada Samorządu Szkoły w porozumieniu z opiekunem Samorządu
43. Fundusze Samorządu mogą być tworzone:
- ze składek od członków SU
- z darowizn
- ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców
44. Za fundusze Samorządu Uczniowskiego odpowiadają opiekunowie SU.
45. Rozliczenia finansowe w zeszycie rozliczeń prowadzi skarbnik.

ROZDZIAŁ VII
Dokumentacja działalności Rady SU
46. Dokumentację działalności Rady SU stanowią:
- Regulamin Samorządu Uczniowskiego
- Roczne plany pracy Rady Samorządu
- Zeszyt rozliczeń finansowych
- Protokoły komisji wyborczych
- Sprawozdania z rocznej pracy Rady Samorządu

ROZDZIAŁ VIII
Obowiązki władz Szkoły wobec Samorządu
47. Dyrekcja i władze szkoły zobowiązane są do :
- udzielania Samorządowi wszechstronnej pomocy w ich działalności
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-

zapewnienie warunków organizacyjnych i materialnych niezbędnych do działalności Samorządu
wysłuchiwania i wykorzystania opinii uczniów podczas podejmowania ważnych dla nich decyzji oraz informowania ich o zajętym stanowisku
czuwania nad zgodnością działalności Samorządu Uczniowskiego ze statutem
szkoły.

Przepisy końcowe
48. Sprawy wymagające współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców z samorządem powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
49. Samorząd Uczniowski w toku kadencji może dokonać zmian lub uzupełnień Regulaminu.
50. Rada SU przygotowuje projekt zmian i przedstawia Radzie Samorządów Klasowych do zatwierdzenia go w klasach.
51. Wszyscy uczniowie głosują w klasach nad przyjęciem lub odrzuceniem projektu
regulaminu.
52. Rada Samorządu Uczniowskiego uchwałą wprowadza regulamin w życie i obowiązuje on z dniem ogłoszenia.
W roku szkolnym 2017/18 niniejszy Regulamin nie dotyczy klas VIII.

Rada Samorządu Uczniowskiego:
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ROZDZIAŁ IX
Prawa i obowiązki ucznia
29. Uczeń ma prawo do:
-

-

-

-

przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, wyrażania opinii, wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie
wyjaśnień i odpowiedzi.
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia - zgodnie z zasadami higieny
umysłowej: w ciągu jednego dnia nie może być więcej niż jeden sprawdzian
całogodzinny, natomiast w ciągu tygodnia nie więcej niż 3. Nie dotyczy to kartkówek obejmujących 1-3 ostatnich tematów w czasie mniejszym niż 1/3 godziny lekcyjnej, które mogą być przeprowadzone bez wcześniejszego uprzedzenia.
terminy sprawdzianów powinny być ustalone i podane do wiadomości uczniów
co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
uczniowie muszą być zapoznani z zakresem materiału przewidzianego do
kontroli podczas sprawdzianu oraz wymaganiami, jakimi będą musieli sprostać.
jeżeli sprawdzian jest przekładany z powodu nieobecności nauczyciela, lub
niespodziewanych wydarzeń w szkole, to nie może on wpłynąć na zwiększenie liczby sprawdzianów w tygodniu ponad 3.
Jeżeli sprawdzian jest przekładany na prośbę uczniów, to tygodniowy limit
sprawdzianów nie obowiązuje.
dłuższe przerwy świąteczne oraz ferie powinny być wolne od pisemnych prac
domowych.
uczniowie mają prawo do dni wolnych od sprawdzianów, kartkówek, dyktand
oraz wystawiania ocen z odpowiedzi po wycieczkach, dyskotekach, andrzejkach, zabawie choinkowej, jeśli imprezy te odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych
Dyskoteki powinny być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.
uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyn - tyle razy w semestrze, ile ma godzin danego przedmiotu tygodniowo, ale nie
więcej niż trzykrotnie. Zgłoszenie nieprzygotowania następuje na początku
lekcji
uczeń ma prawo nie być pytany w danym dniu, jeśli jest posiadaczem „szczęśliwego numerka”. „Szczęśliwy numerek” to liczba losowana codziennie rano
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-

przez samorząd uczniowski, oznaczająca liczbę porządkową, pod którą uczeń
jest zapisany w dzienniku lekcyjnym
uczeń ma prawo do opieki wychowawczej oraz pobytu w szkole w warunkach
zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy,
oraz ochronę i poszanowanie jego godności
Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami
życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym
sprawiedliwej, obiektywnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i z zachowania oraz ustalonych sposobów ich poprawy
rozwijania zainteresowań, talentów i zdolności
pomocy w przypadku trudności w nauce, w sprawach osobistych, rodzinnych i
koleżeńskich
korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego
korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych (za zgodą i pod opieką nauczyciela).
wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania
się w organizacjach działających w szkole
reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami
odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych

30. Uczeń ma obowiązek:
-

zachowania w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka, z poszanowaniem symboli narodowych, hymnu
wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad
poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności
systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne, przygotowywania się do zajęć oraz aktywnego w nich uczestniczenia
starannego prowadzenia zeszytów przedmiotowych (według swoich możliwości)
starannego wykonywania prac domowych
uzupełniania braków wynikających z absencji
postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje szkolne
okazywania szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły oraz kolegom
podporządkowania się zarządzeniom, zaleceniom dyrekcji szkoły, ustaleniom
Rady Samorządu Klasowego i szkolnego oraz poleceniom dyżurnych.
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
przestrzeganie przepisów i zaleceń obowiązujących na terenie szkoły (regulamin
stołówki, pracowni przedmiotowych)
w czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu
szkoły
na terenie szkoły można przebywać tylko w obuwiu zmiennym
okrycie wierzchnie oraz obuwie wyjściowe pozostawione jest w szatni
w czasie przerw nie można organizować zabaw grożących wypadkiem
surowo zakazane jest używanie petard i innych środków pirotechnicznych w budynku ora z obejściu szkoły
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-

zabrania się samodzielnego włączania urządzeń elektrycznych, gazowych, przeciwpożarowych itp.
każdy wypadek mający miejsce na terenie szkoły należy niezwłocznie zgłosić
nauczycielowi, lub dyrekcji szkoły
uczeń ma obowiązek dbania o estetyczny wygląd szkoły oraz troski o utrzymanie
czystości i porządku na terenie obiektu szkolnego
dbania o pomieszczenia i sprzęt szkolny
przestrzegania zasad współżycia społecznego: okazywania szacunku dorosłym
oraz kolegom, poszanowania poglądów, wolności, godności osobistej drugiego
człowieka
przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności
zachowania tajemnicy korespondencji oraz spraw osobistych powierzonych w
zaufaniu
naprawieniu wyrządzonej przez siebie szkody
dbania o własną higienę oraz czysty i schludny wygląd
odpowiedzialności za własne życie, zdrowie oraz rozwój (nie palenia tytoniu, nie
picia alkoholu, nie używania narkotyków i innych środków odurzających).

7. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej, dyrekcji wnioski i opinie we
wszystkich sprawach szkoły, szczególności dotyczących podstawowych praw
uczniów takich jak:
- prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami
- prawo do jawnej i umotywowanej oceny
- prawo do znajomości terminu pisemnego sprawdzianu z wyprzedzeniem co
najmniej tygodniowym. W jednym dniu może się odbyć jeden taki sprawdzian,
a w tygodniu nie więcej niż trzy.
- prawo do po poszanowania własnej godności, szacunku i nietykalności osobistej
- prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego rozwój własnych zainteresowań
- prawo do redagowania i wydawania własnej gazety szkolnej, prowadzenia gazetki ściennej
- prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań
- prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
- prawo do wyboru nauczyciela będącego opiekunem samorządu
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