Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej numer 80
im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Rozdział I
KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Art. 1.
Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) oraz Statutu Szkoły
i niniejszego Regulaminu.
Art. 2.
Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem
ogółu uczniów Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem
Samorządu oraz jego władz.
Art. 3.
1. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu
współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
2. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy
regulamin, uchwalony przez Radę SU.
Art. 4.
Główne zadania Samorządu to:
1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
2. Czynne uczestniczenie 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. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności
w nauce.
Art. 5.
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. prawo 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 wydarzeń kulturalnych zgodnie z możliwościami organizacyjnymi
Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem;
f. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

1

Rozdział II
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Art. 6.
1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
a. Samorząd Klasowy w składzie:
a) Przewodniczący Klasy,
b) Zastępca Przewodniczącego,
c) Skarbnik,
b. Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego to Samorządy Klasowe wybierane
w poszczególnych oddziałach,
c. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:
a) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady
SU,
b) Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
c) Skarbnik.
2. Zadania Zarządu Samorządu Uczniowskiego:
a. kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,
b. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
c. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w
ramach swoich kompetencji.
3. Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Członkiem sekcji
może zostać każdy uczeń szkoły.
4. Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji, przewodniczy
zebraniom.
5. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca, a zarazem
rzecznik interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady Pedagogicznej.
Rozdział III
TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Art. 7.
Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności
najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego.
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Art. 8.
W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań przez członków Samorządów Klasowych w ciągu roku
lub na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany
z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.
Art. 9.
Kandydaci do Zarządu SU muszą spełniać następujące warunki:
1. Uzyskać co najmniej dobre oceny z wszystkich przedmiotów nauczania,
2. Posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
Art. 10.
Tryb wyboru Zarządu SU:
3. W wyborach biorą udział uczniowie klas III- VI w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
4. Członkami Zarządu mogą zostać kandydaci z klas V-VI, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
5. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.
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6. Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.
7. Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do 30 września roku szkolnego, w którym odbywają
się wybory.
Rozdział IV
TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Art. 11.
1. Kadencja opiekuna SU trwa 1 rok.
2. Nauczyciel może być opiekunem SU maksymalnie przez dwie kadencje (w trybie ciągłym)
3. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekun ma
prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.
Art. 12.
Wyboru opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Zarząd SU w miesiącu wrześniu.
Art. 13.
Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody.
Art. 14.
Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Przeprowadzane są
wówczas ponowne wybory opiekuna SU.
Rozdział V
TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU
Art. 15.
Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum
3 członków Rady SU.
Art. 16.
Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania uchwał.
Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 17.
Działalność w SU nie może mieć wpływu na oceny postępów w nauce i zachowanie.
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