
Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Podstawowej w Dziwnowie

Regulamin działania samorządu uczniowskiego

w szkole podstawowej  im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Dziwnowie

Podstawa prawna

1. Ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty.
2. Statut Szkoły Podstawowej im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Dziwnowie.

Cele działania

1. Kształtowanie u uczniów pożądanych postaw społecznych.
2. Nauka podstawowych zasad demokracji.
3. Uczenie się odpowiedzialności moralnej, tolerancji.

Sposób powoływania Samorządu Uczniowskiego

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy wybierają spośród

siebie Radę Uczniów podczas corocznych wyborów szkolnych we wrześniu, zgodnie z
ordynacją wyborczą.

3. Do Rady Uczniów kandydować mogą uczniowie klas IV-VIII.
4. Udział w głosowaniu mają prawo wziąć uczniowie klas IV-VIII.
5. Komisja wyborcza powoływana jest przez opiekuna S.U.
6. Na pierwszym spotkaniu R.U. wyłaniany zostaje przewodniczący, skarbnik, redaktor

gazety szkolnej oraz inne funkcje stosowne do aktualnych potrzeb.
7. Poczet Sztandarowy oraz Poczet Sztandarowy Rezerwowy powoływany jest przez

opiekuna S.U. w czerwcu poprzedniego roku szkolnego. Uczniowie ci powinni mieć
bardzo dobrą lub wzorową ocenę z zachowania.

8. Samorząd Uczniowski ma prawo do wyboru swojego opiekuna – nauczyciela spośród
pracowników szkoły.

Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego

1. Rada Uczniów jest samorządnym przedstawicielem wszystkich uczniów szkoły.
2. Samorząd Uczniowski ma prawo do przedstawienia dyrektorowi szkoły, Radzie

Pedagogicznej i Radzie Rodziców wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły,
a w szczególności tych, które dotyczą realizacji praw i obowiązków ucznia ustalonych
w statucie szkoły.

3. Uczniowie mają prawo do wyboru Samorządu Klasowego, który jest podstawowym
organem Samorządu Uczniowskiego. Sposób wyboru Samorządu Klasowego
określają uczniowie poszczególnych klas. Wyboru dokonują w każdym roku
szkolnym, nie później niż do 15 września.



4. Rada Uczniów ma obowiązek kontrolować przestrzeganie obowiązujących praw i
norm w szkole.

5. Rada Uczniów może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek bądź innych źródeł.
Wydatkowanie tych funduszy jest zależne od bieżących potrzeb społeczności
uczniowskiej. Nad finansami czuwa skarbnik oraz opiekun S.U.

6. Samorząd Uczniowski ma prawo do organizowania działalności kulturalnej,
oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z potrzebami uczniów i
możliwościami, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Dyrektorem i Radą Rodziców.

7. Opiekun Samorządu przynajmniej raz w okresie składa Radzie Pedagogicznej
sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego.

8. Rada Uczniów najpóźniej w połowie października przedstawia Dyrektorowi plan
swojej pracy na bieżący rok szkolny.

9. Przewodniczący R.U. wspólnie z opiekunem ustala dyżury klas IV –VIII tzw. Klasy
dyżurnej, która odpowiada za porządki na terenie szkoły i organizacji życia szkoły w
trakcie trwania dyżuru. Klasę dyżurną obowiązuje regulamin, z którym ma obowiązek
zapoznać się na początku dyżuru. Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczniów
szkoły.

10. Posiedzenia R.U. odbywają się stosownie do aktualnych potrzeb.
11. S.U. ma prawo wydawać gazetkę szkolną.
12. Członkowie R.U. mają prawo w porozumieniu z nauczycielami, dyrektorem,

pedagogiem bądź opiekunem S.U. rozstrzygać sytuacje sporne, konflikty pomiędzy
uczniami lub nauczycielem, innym pracownikiem szkoły a uczniami.

13. Działalność Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczna z postanowieniami
Rady Pedagogicznej, Statutem Szkoły oraz ogólnie obowiązującymi zasadami i
prawami.

14. Za złamanie regulaminów obowiązujących w szkole lub niestosowne zachowanie się
członek Rady Uczniów decyzją opiekuna może być usunięty z pełnionej funkcji lub z
Rady Uczniów.

Postanowienia końcowe

1. Opiekun S.U. odpowiedzialny jest za całokształt prac S.U. oraz wspomaga jego
działanie.

2. Niniejszy regulamin dostępny jest wszystkim uczniom szkoły podstawowej w
Dziwnowie.

3. Wnioski dotyczące poprawek do regulaminu S.U. mogą być zgłaszane przez członków
S.U. , głosowane na najbliższym zebraniu, uchwalone większością głosów w
obecności powyżej połowy członków R.U.


