REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. MARII KONOPNICKIEJ W PODGÓRZE
Podstawa prawna:
1. art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
( Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)

2. art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949);
3. Statut Szkoły
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórze działa Samorząd Uczniowski
zwany dalej Samorządem.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Organy samorządu wybierane są w demokratycznych wyborach.
4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem
Szkoły.
5. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej
mają prawo veta w każdej podejmowanej przez Samorząd i jego organy decyzji,
jeżeli:
1) jest sprzeczna z obowiązującym prawem w szkole;
2) jest niezgodna z przyjętymi normami społecznymi;
3) nie służy dobru uczniów;
4) jest niezgodna z prawami ucznia.
II. CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Samorząd jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej.
2. Ma prawo do przedstawiania organom szkoły opinii we wszystkich sprawach
dotyczących uczniów.
3. Samorząd współpracuje z nauczycielami w celu osiągnięcia jak najlepszych
wyników szkoły w nauczaniu i wychowaniu.
4. Samorząd broni praw uczniów oraz czuwa nad realizacją przez nich
obowiązków.
5. Samorząd uczestniczy w życiu szkoły poprzez:

1) organizowanie uroczystości okolicznościowych, akcji charytatywnych,
festynów;
2) inicjowanie i organizowanie prac na rzecz szkoły i środowiska lokalnego;
3) organizowanie czasu wolnego uczniów: dyskoteki, imprezy kulturalnooświatowe.
6. Samorząd Uczniowski realizuje swoje zadania przez swoje organy.

III. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Organami Samorządu są:
1) zebranie wszystkich uczniów szkoły;
2) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego;
3) Sekcje Samorządu Uczniowskiego:
a) sekcja imprezowa;
b) sekcja kulturalno- oświatowa;
c) sekcja dekoratorska.
2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wybierany jest w wyborach
bezpośrednich. Do jego zadań należy:
1) reprezentowanie Samorządu wobec organów szkoły;
2) czuwanie nad całokształtem pracy Samorządu i jego organów;
3) organizowanie współdziałania Samorządu z samorządami
4) klasowymi i organizacjami działającymi w szkole;
5) zwoływanie i przewodniczenie zebraniom Samorządu
Uczniowskiego i samorządów klasowych;
6) reprezentowanie interesów uczniów w Radzie Rodziców, Radzie
Pedagogicznej i u Dyrektora szkoły.
3. Sekcje Samorządu są organami za pomocą których Samorząd realizuje
swoje zadania. Do zadań sekcji należy:
1) organizowanie działalności, do której została powołana;
2) współdziałanie z nauczycielami przedmiotów będących w sferze
zainteresowania sekcji.
IV. ZASADY DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok. W ciągu roku mogą odbyć
się wybory uzupełniające.
V. OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Opiekunami Samorządu są nauczyciele wybrani przez Radę Pedagogiczną.
2. Opiekunowie czuwają nad całokształtem prac Samorządu, doradzają i
wspomagają inicjatywy uczniowskie.
3. Opiekunowie zobowiązani są do składania sprawozdań z działalności
Samorządu na ogólnym Plenarnych Radach Pedagogicznych.
4. Opiekunowie uczestniczą w rozwiązywaniu konfliktów na różnych
płaszczyznach.
5. Opiekunowie są ogniwem łączącym uczniów i ich przedstawicieli z Radą
Pedagogiczną i Radą Rodziców.
VI. PRAWA I OBOWIĄZKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Samorząd ma prawo do:
1) realizowania własnych pomysłów z korzyścią dla szkoły;
2) współdziałania w organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych;
3) uzyskiwania informacji o bieżącej działalności szkoły.
2. Samorząd ma obowiązek:
1) współdziałania z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych
warunków do nauki i pracy;
2) uczestniczenia w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami
i nauczycielami;
3) występowania w obronie praw uczniów;
4) współpracy z nauczycielami w organizowaniu wszelkich imprez
i uroczystości szkolnych.
VII. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Samorząd uczniowski sporządza plany pracy na dany rok szkolny.
2. Sprawy wymagające współdziałania innych organów szkoły z Samorządem
powinny być rozpatrywane przy udziale stron zainteresowanych.
3. Uczniowie występujący w obronie praw uczniów nie mogą być pozytywnie
lub negatywnie oceniani.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

