REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§1
Samorząd Uczniowski jest jednym z organów szkoły. Tworzą go wszyscy uczniowie szkoły.
Działa na podstawie ustalonego regulaminu uchwalonego przez ogół uczniów w głosowaniu
równym, tajnym i powszechnym. Może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi
wnioski we wszystkich sprawach szkoły.
§2
Samorząd Uczniowski, planując działania, ma obowiązek powiadomić o nich Dyrektora
szkoły.
§3
1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i Radzie
Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w
szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami
i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania swoich
zainteresowań,
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
5) prawo do nauki zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny,
6) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w
porozumieniu z Dyrektorem,
7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, Rzecznika Praw
Ucznia.
§4
1. Samorząd Uczniowski wybiera swoich przedstawicieli do RSU w wyborach:
1) powszechnych (każdy uczeń ma prawo głosować),
2) równych (każdy uczeń ma jeden głos),
3) bezpośrednich (każdy uczeń głosuje osobiście) i tajnych (wybór jest anonimowy).
§5
1. W wyborach biorą udział uczniowie klas I – VI.
2. Kandydatami do RSU mogą być uczniowie z klas III – V (uczniowie, którzy na półrocze
mieli obniżoną ocenę z zachowania nie mogą kandydować do RSU).
3. Każda klasa proponuje trzech kandydatów.
4. Wybory do RSU odbywają się na przełomie maja/czerwca.
5. Wybory zarządza przewodniczący RSU w porozumieniu z opiekunem samorządu i
Dyrektorem szkoły.
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6. Ogłoszenie o wyborach rozwiesza się w formie plakatu na tablicy samorządu oraz ogłasza
w każdej klasie.
7. Do obowiązków komisji wyborczej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
2) przygotowanie wyborów,
3) przeprowadzenie wyborów,
4) obliczenie głosów,
5) sporządzenie protokołu,
6) ogłoszenie wyników wyborów.
8. Komisja wyborcza składa się z trzech uczniów klas szóstych.
9. Komisja działa pod nadzorem opiekuna samorządu.
10. Kampania wyborcza trwa tydzień, a kandydaci mają prawo do umieszczania swoich
plakatów wyborczych na korytarzu szkoły.
11. W dniu wyborów każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartkę wyborczą
z nazwiskami kandydatów.
12. Głosować można tylko na jednego kandydata.
13. Wyborca podkreśla nazwisko kandydata, na którego głosuje.
14. Wyborca wrzuca kartkę wyborczą do urny w obecności komisji wyborczej.
15. Trzej kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów, zostają
odpowiednio: przewodniczącym, zastępcą, sekretarzem i tworzą zarząd.
16. Pozostałych członków rady wybiera się spośród przewodniczących klas na pierwszym
wrześniowym spotkaniu samorządu.
17. Kadencja RSU trwa jeden rok.
§6
1. Opiekun samorządu:
1) czuwa nad pracami RSU,
2) doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską,
3) pośredniczy między uczniami, nauczycielami i Dyrektorem.
2. Wybór opiekuna ma charakter bezpośredni i tajny.
3. Kadencja opiekuna trwa jeden rok i może zostać przedłużona.
§7
1. Dokumentacja samorządu powinna zawierać:
1) regulamin samorządu,
2) roczny plan pracy samorządu,
3) protokoły spotkań samorządu,
4) sprawozdania z działalności samorządu,
5) dodatkową dokumentację związaną z działalnością samorządu.

Regulamin wchodzi w życie dnia 10 marca 2009 r.
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