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Załącznik nr 5

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Grucie

I. Samorząd  Uczniowski  (SU)  tworzą  wszyscy  uczniowie  szkoły.  Rada  SU  jest  jedynym

reprezentantem ogółu uczniów szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły  automatycznie przestaje

on być członkiem Samorządu oraz jego władz.

II.

1. Rada  SU  jest  ciałem  przedstawicielskim  społeczności  uczniowskiej  powołanym  w  celu

współdziałania z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną.

2. Rada  SU  reprezentuje  interesy  wszystkich  uczniów.  Zasady  pracy  Rady  SU  ustala  niniejszy

regulamin, uchwalony przez Radę.

III. Główne zadania Samorządu to:

1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.

2. Czynne  uczestnictwo  w  życiu  szkoły  –  współtworzenie  obowiązujących  zasad,  współudział  

w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

3. Wdrażanie  uczniów  do  samorządności  oraz  zachęcanie  do  aktywnego  włączania  się  

w działalność szkoły.

4. Organizowanie  działalności  kulturalno-oświatowej  zgodnie  z  potrzebami  uczniów  

i możliwościami szkoły.

5. Przedstawienie dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia.

6. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji  losowej lub mających trudności

w nauce.

7. Przedstawienie opinii o pracy nauczycieli na wniosek dyrektora szkoły.

IV.

1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi

szkoły we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów

Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi

wymaganiami;

b) prawdo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między

wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;

d) prawo redagowania gazetki szkolnej;

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie  

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z jej dyrektorem;
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f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

2. Opinii Samorządu może zasięgnąć dyrektor szkoły przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela. 

V. Tryb przeprowadzania wyborów:

1. Prawo wyborcze posiadają wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Grucie.

2. Kandydatem do Rady Samorządu Uczniowskiego może zostać każdy uczeń szkoły, który uzyskuje

dobre wyniki w nauce i minimum dobrą ocenę z zachowania.

3. Poszczególni  kandydaci  maja  prawo  do  prowadzenia  aktywnej  kampanii  wyborczej,  tj.  spotkań

przedwyborczych, akcji plakatowych, happeningów, zawsze z zachowaniem wysokiej kultury.

4. Rada  Samorządu  Uczniowskiego  wybierana  jest  przez  uczniów  zwykłą  większością  głosów  na

początku roku szkolnego (najpóźniej do 30 września).

VI. Tryb wyboru opiekuna samorządu uczniowskiego:

1. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybiera Samorząd Uczniowski zwykłą większością głosów na

początku roku szkolnego (najpóźniej do 20 września).

2. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.
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