REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO DZIAŁAJĄCEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
im. HENRYKA SIENKIEWICZA W GŁOBINIE

I. Postanowienia ogólne
§1
1. W Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Głobinie działa Samorząd Uczniowski
zwany dalej Samorządem.
2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
§2
Samorząd Uczniowski działa zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Statutem
Szkoły Podstawowej w Głobinie.
§3
1. Zarząd Samorządu jest wybierany i działa zgodnie z Regulaminem Samorządu
Uczniowskiego.
2. Zarząd Samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
§4
1. Samorząd stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole oraz tworzy warunki ich
współdziałania z nauczycielami i rodzicami.
2. Samorząd inicjuje działania służące wsparciu uczniów i rozwiązywaniu ich problemów.
3. Samorząd z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy uczniów, może przedstawić
dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.
4. Samorząd upowszechnia wiedzę o prawach i obowiązkach ucznia Szkoły Podstawowej w
Głobinie.
5. Samorząd ma wpływ na organizowanie życia szkolnego, umożliwiające zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a rozwijaniem i zaspokajaniem własnych
zainteresowań.
6. Samorząd organizuje działalność kulturalną oświatową, sportową - zgodnie z potrzebami
ogółu uczniów i możliwościami organizacyjnymi - w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
II. Władze Samorządu Uczniowskiego
§5
Władzami Samorządu Uczniowskiego są:
1. Przewodniczący Samorządu.
2. Zarząd Samorządu.
3. Członkowie Pocztu Sztandarowego.

§6
Kadencja władz Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny.
III. Wybory władz Samorządu Uczniowskiego:
§7
1. Zarząd Samorządu wybierany jest przez uczniów w wyborach powszechnych, równych,
bezpośrednich i tajnych.
2. W wyborach do Zarządu Samorządu Uczniowskiego biorą udział uczniowie klas III - VII.
3. Wybory odbywają się w czerwcu każdego roku szkolnego.
4. W wyborach do Zarządu Samorządu Uczniowskiego głosuje się osobiście.
5. Wybory przeprowadza komisja wyborcza, wybrana przez Zarząd Samorządu
Uczniowskiego(Jeden przedstawiciel klas IV - VIII).
6. W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca do Zarządu Samorządu.
7. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić kampanii wyborczej na rzecz
poszczególnych kandydatów.
8. Do zadań komisji wyborczej należy:
- przyjęcie kandydatur;
- przygotowanie wyborów ( listy wyborców, lokalu wyborczego, urny do głosowania, kart do
głosowania);
- przeprowadzenie wyborów;
- policzenie głosów;
- sporządzenie protokołu
- ogłoszenie wyników.
9.Wyborów do Zarządu Samorządu dokonuje się w następujący sposób:
- Do Zarządu Samorządu Uczniowskiego może kandydować każdy uczeń z klas III -VII,
którego kandydatura zostanie zgłoszona do komisji wyborczej na 2 tygodnie przed ustalonym
terminem wyborów. Wskazane jest, aby kandydat uzyskał akceptację wychowawcy klasy.
- Kandydujący prowadzą kampanię wyborczą w wyznaczonym przez komisję czasie.
Prowadząc kampanię wyborczą, kandydaci nie mogą naruszać dobrego imienia innych osób.
- Kampania wyborcza odbywa się na terenie szkoły, bez zakłócania przebiegu zajęć
dydaktycznych w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego.

- Trzy dni przed wyborami komisja ogłasza ciszę wyborczą.
10. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Wyborcza sprawdza czy urna jest pusta, po
czym zamyka się urnę, a następnie opieczętowuje ją. Od chwili opieczętowania do końca
głosowania, urny wyborczej nie wolno otwierać.
11. Głosowanie odbywa się na terenie szkoły w ciągu jednego dnia między godziną 8.00 a
13.00.
12. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności
alfabetycznej.
13. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca otrzymuje od komisji kartę do głosowania
opatrzoną pieczęcią szkoły. Otrzymanie karty do głosowania wyborca potwierdza
własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce na liście wyborców.
14. Po otrzymaniu karty wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania.
15. Głosowania dokonuje się przez postawienie 1 krzyżyka przy nazwisku danego kandydata
na karcie do głosowania i wrzucenie karty wyborczej do urny.
16. Wyniki wyborów ogłaszane są na terenie szkoły, nie później niż 3 dni po
przeprowadzonych wyborach.
17.Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który otrzymał
największą liczbę głosów. Zastępcą przewodniczącego zostaje kandydat, który otrzymał
drugą z kolei największą liczbę głosów, a sekretarzem kolejny kandydat z największą liczbą
głosów. Pozostali kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów zostają Członkami
Zarządu Samorządu Uczniowskiego. ( nie więcej niż 20 kandydatów).
W wyjątkowych lub spornych sytuacjach nowowybrany Zarząd Samorządu Uczniowskiego
wybiera spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
18. Członków Pocztu Sztandarowego wybiera Rada Pedagogiczna.
IV. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego
Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:
1) regulamin samorządu;
2) protokoły zebrań;
3) roczne plany pracy;
4) protokoły z wyborów do samorządu.
Przewodniczący kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego i reprezentuje wszystkich uczniów
wobec dyrekcji i nauczycieli.

Zebrania zarządu zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w
miesiącu.
§8
Uchwały zarządu, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów.
§9
Do kompetencji zarządu należy:
1. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego,
2. Zdanie sprawozdania ze swojej pracy,
3. Reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady
Rodziców.
4. Odwołanie przewodniczącego samorządu lub członka zarządu w przypadku
rażącego naruszenia regulaminu samorządu lub nieuczestniczenie w pracach
i działalności samorządu.
§9
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego kieruje pracami Samorządu i współpracuje
opiekunem samorządu.

V. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego
§ 11
1. Koordynatorem samorządowych działań SU jest opiekun samorządu powołany spośród
grona nauczycielskiego przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i
uczniami.
2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie:
1.
2.
3.
4.

czuwać nad całokształtem prac Samorządu,
pośredniczyć między uczniami a nauczycielami,
doradzać i wspomagać inicjatywy uczniowskie,
pośredniczyć w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach.

VI. Przepisy końcowe
§ 12
1. Sprawy wymagające współdziałania dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z
Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich
zainteresowanych stron.

2. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu
negatywnie oceniani.
3. Regulamin uchwalany jest w głosowaniu jawnym na zebraniu Samorządu.
Samorząd może dokonać zmian w regulaminie poprzez głosowanie, w obecności
najmniej 50% składu zarządu.

co

§13
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących Samorządu decyduje
dyrektor szkoły w porozumieniu z opiekunem samorządu.

