REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§1
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Organem wykonawczym Samorządu jest Rada Uczniów.
§2
Cele Samorządu:
1. DąŜenie do samodzielności.
2. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych
problemów.
3. Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych.
4. Rozwijanie demokratycznych form współŜycia, wzajemnego wspierania
się.
5. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków
do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny
uczniów.
6. Kształtowanie dociekliwości poznawczej.

§3
Zadania Samorządu:
1. Propagowanie

i

organizowanie

moŜliwie

wszechstronnych

form

aktywności koleŜeńskiej,
2. Organizowanie

społeczności

uczniowskiej

do

jak

najlepszego

wypełniania obowiązków szkolnych.
3. Współdziałanie z organami szkoły w zapewnieniu naleŜytych warunków
do nauki.

4. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, zachęcanie uczniów do
wykonywania prac na rzecz szkoły, klasy.
5. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między
uczniami i nauczycielami.
6. Dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
7. Organizowanie uroczystości okolicznościowych.
8. Wnioskowanie – poprzez reprezentantów - do Wychowawców oraz
Dyrektora Szkoły o przyznanie Uczniom nagród i wyróŜnień za rzetelną
naukę i pracę na rzecz Szkoły.

§4

Samorząd moŜe przedstawić Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz
Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w
szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:
1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania.
2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
3. Prawo do organizacji Ŝycia szkolnego, umoŜliwiającego zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a moŜliwością
rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
4. Prawo

do

organizacji

działalności

kulturalnej,

sportowej

oraz

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i moŜliwościami, w
porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
5. Prawo do reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach i
zawodach.

§5
Organami Samorządu są:
1. Zespoły Klasowe.
2. Zebranie członków Samorządu Uczniowskiego i przewodniczących klas.
3. Rada Samorządu Uczniowskiego.

§6
Rada Uczniów:
1. Sprawuje w szkole władzę wykonawczą.
2. Kadencja Rady Uczniów trwa jeden rok szkolny.
3. Opracowuje roczny Planu Pracy Samorządu i semestralne sprawozdania z
działalności.
4. Współpracuje z opiekunami – wychowawcami klas szóstych.

§7
Wybory do Samorządu:
1. Wybory do Samorządu odbywają się na zasadach demokratycznych w
tajnym głosowaniu.
2. Kandydaci do Samorządu przygotowują swoje kampanie wyborcze.
3. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, którą
wybierają w tajnym głosowaniu opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
i Dyrekcja Szkoły.

§8
1. Zebrania, spotkania wynikające z działalności Samorządu odbywają się w
czasie wolnym od zajęć.
2. Zebrania Samorządu Uczniów prowadzą opiekunowie SU.
3. W posiedzeniach uczestniczą członkowie Samorządu Uczniowskiego,
przewodniczący klas, opiekunowie oraz zaproszeni goście.

