Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej
im. Władysława Broniewskiego
Rozdział I: Postanowienia ogólne
§1
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława
Broniewskiego w Lusławicach.
2. Samorząd Uczniowski, działający w szkole, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy
o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991r. (Dz. U. z 1991r., nr 95, poz. 425), Statutu SP oraz niniejszego
Regulaminu.
Rozdział II: Cele działalności samorządu.
§2
1. Reprezentowanie społeczności uczniowskiej szkoły
2. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i
możliwościami organizacyjnymi.
3. Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności
szkolnej.
4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.
5. Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery
w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.
6. Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i
współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.
Rozdział III. Obowiązki opiekuna SU
§3
1. Opiekę nad SU sprawuje Opiekun SU, wybierany przez Dyrektora Szkoły.
2. Do obowiązków opiekuna samorządu należy:
1) czuwanie nad całokształtem prac SU;
2) wspieranie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych;
3) inspirowanie uczniów do działania;
4) pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną;
5) informowanie młodzieży o postanowieniach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw
uczniowskich;
6) przedstawienie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności SU.
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Rozdział IV: Organy Samorządu Uczniowskiego, kompetencje, struktura
§4
1. Organy Samorządu Uczniowskiego:
1) Rada Samorządów Klasowych(1 przedstawiciel z każdej klasy na poziomach 4,5,6);
2) Zarząd SU.
2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z:
1) przewodniczącego;
2) wiceprzewodniczącego;
3) skarbnika.
3. Zadaniem Rady Samorządów Klasowych jest:
1) przedstawianie potrzeb uczniów;
2) inspirowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,
rozrywkowej, charytatywnej, poprawiającej bezpieczeństwo w szkole;
3) informowanie uczniów o działalności Zarządu SU, podejmowanych decyzjach, akcjach;
4) uczestniczenie w spotkaniach RSK i realizacja celów SU.
4. Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:
1) współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU;
2) opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU;
3) zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
1) inicjowanie i koordynowanie działań uczniowskich
2) opracowanie wraz z Opiekunem rocznego planu pracy SU
3) identyfikowanie potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby
4) przedstawianie Opiekunowi, Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków,
sugestii członków SU
5) zbieranie, archiwizowanie bieżącej dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez SU.
6. Do obowiązków członków Zarządu SU należy:
1) uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU;
2) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrekcji;
3) uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów;
4) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.
Rozdział V: Ordynacja wyborcza
§5
1. Organy wybieralne SU to zarząd i samorządy klasowe.
2. Zarząd oraz Przedstawiciele Samorządów Klasowych wybierani są co roku w miesiącu wrześniu.
3. Wybory do organów SU są tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.
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§6
1. Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły oraz nauczyciele.
§7
1. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze)posiada każdy uczeń, który w poprzednim roku
uzyskał nie niższą niż dobrą ocenę ze sprawowania.
§8
1. Wybory przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się do 15 września każdego roku
szkolnego.
2. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa wychowawca klasy.
3. Przedstawicielami Samorządu Klasowego zostają trzy osoby, które uzyskały największą liczbę
głosów.
§9
1. Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza.
2. W skład komisji wchodzi opiekun i losowo wybrani uczniowie klas 4 - 6.
3. Do jej obowiązków należy:
1) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów;
2) ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej nie później niż na
tydzień przed terminem wyborów;
3) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów;
4) obliczenie głosów;
5) ogłoszenie wyników.
§10
1. Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU dokonują się w następujący sposób:
1) Klasy 4-6 zgłaszają swoich kandydatów .
2) Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 1 tygodnia przed ustalonym terminem
wyborów
3) Głosowanie odbywa się w sposób tajny, bezpośredni, większościowy i demokratyczny.
4) Każdy uczeń klas 1 – 6 oraz nauczyciel oddaje jeden głos.
2. Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów.
3. Jeżeli ze względu na równą liczbę głosów zaistnieje trudność w podzieleniu mandatów, Szkolna
Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.
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