Załącznik nr 5
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH IM. JANA PAWŁA II
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
W KUDOWIE-ZDROJU
§1
Samorząd Szkolny w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II stanowią wszyscy
uczniowie szkoły.
§2
Rada Samorządu Uczniowskiego, zwana dalej Radą jest reprezentantem ogółu uczniów
szkoły. Radę Samorządu tworzy się poprzez wybór jego członków spośród ogółu uczniów
i w skład Samorządu Szkolnego wchodzą:
1. przewodniczący Samorządu Szkolnego;
2. członkowie, którzy są przedstawicielami wszystkich klas.
§3
Rada Samorządu Uczniowskiego ukonstytuuje się zaraz po dokonaniu wyboru kandydatów
do Rady samodzielnie.
§4
Wybory do Rady są powszechne, tajne i równe.
§5
Wybory do Rady odbywają się rokrocznie we wrześniu. W każdej klasie typuje się po 3
kandydatów. Kandydaci do Rady powinni być przedstawieni uczniom szkoły na tydzień przed
wyborami.
§6
Kandydatem do Rady może być uczeń kl. IV -VIII Szkoły Podstawowej, który wyraża wolę
pracy w Radzie i zgadza się na kandydowanie.
§7
Sposób i tryb zgłaszania kandydatur:
1. chętni do pracy w Radzie mogą sami zgłaszać swoje kandydatury, typują ich zespoły
klasowe wraz z wychowawcą;
2. organizacja działająca w szkole zgłasza kandydatury swoich członków;
3. kampania wyborcza rozpoczyna się tydzień przed terminem wyborów;
4. kandydat do Rady ma prawo do akcji agitacyjnych w wybrany przez siebie sposób –
spotkania przedwyborcze, gazetki, autoprezentacja wizualna itp.;

5. kandydaci potwierdzają chęć pracy w Radzie Samorządu Uczniowskiego na piśmie.
§8
Na początku września przewodniczący Rady, dotychczas działającej ogłasza wszystkim
uczniom po wcześniejszym powiadomieniu Dyrektora i opiekuna Samorządu o terminie,
miejscu i sposobie w jaki uczniowie będą głosować na swojego kandydata.
§9
Wybory do Rady przebiegają w następujący sposób:
1. dotychczasowa Rada odpowiedzialna jest za przeprowadzenie wyborów i ich
właściwą organizację;
2. do tego celu przygotowuje karty głosowania oraz wykaz wszystkich kandydatów;
3. dotychczasowa Rada w minimum w 4-osobowym składzie zadba o prawidłowy
przebieg głosowania i Urnę Wyborczą;
4. spośród nazwisk i imion kandydatów można dokonać wyboru tylko 4, wpisując je do
karty głosowania;
5. osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg wyborów nie mogą sugerować ani
podpowiadać oraz zmuszać by uczeń dokonywał innego wyboru aniżeli jego własny;
6. w głosowaniu biorą udział wszyscy uczniowie kl. IV -VIII Szkoły Podstawowej.
§10
Po dokonaniu wyboru przez wszystkich uczniów dotychczasowa Rada w obecności
opiekunów, dokonuje otwarcia Urny Wyborczej i przelicza głosy.
§11
W trakcie liczenia głosów sporządza protokół, który zawierać powinien dane:
1. ogólna liczba uczniów głosujących (liczba kart do głosowania);
2. liczba uzyskanych głosów przez poszczególnych kandydatów;
3. wyniki wyborów.
§12
Wyniki wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego przedstawione zostają na uroczystym
apelu oraz na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego.
§13
Nowo wybrana Rada do 15 września opracuje swój program pracy na najbliższy rok szkolny
i przedłoży go Dyrektorowi Szkoły.
§14
Nowo wybrana Rada Samorządu Uczniowskiego rozpocznie swoją pracę na rzecz ogółu
społeczności uczniowskiej po oficjalnym przekazaniu obowiązków przez dotychczas
działającą Radę.

§15
Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny od września do
zakończenia roku szkolnego.
§16
W czasie kadencji Rada realizuje swój program pracy, który przedłożyła Dyrektorowi Szkoły.
§17
Rada może wnosić poprawki do programu pracy, powiadamiając o tym Dyrektora Szkoły.
§18
Rada reprezentuje interesy społeczności uczniowskiej, przestrzega zasad współżycia
społecznego, współdziała w organizowaniu imprez szkolnych, organizuje zbiórki pieniężne,
akcje charytatywne, pomoc koleżeńską.
§19
Rada może występować we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły
z opiniami i wnioskami do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Szkoły i Rady Rodziców.
§20
Opinie i wnioski powinny być przekładane w formie pisemnej podpisane przez
przewodniczącego i pozostałych członków Rady. Każdy członek Rady ma obowiązek
uczestniczyć w pracach samorządu.
§21
Rada Samorządu Uczniowskiego ma obowiązek współpracować z władzami szkoły, Radą
Pedagogiczną, Radą Rodziców i Dyrektorem Szkoły, w zakresie realizacji planu
dydaktyczno-wychowawczego, informowania o swoich planach i zamierzeniach oraz
najważniejszych przedsięwzięciach.
§22
Rada Samorządu Uczniowskiego szczególnie może składać wnioski i opinie do Rady
Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Dyrektora Szkoły w sprawach dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów takich jak:
1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymogami;
2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3. prawo do organizacji życia szkolnego, uwzględniając zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań;
4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;
6. prawo do zapoznania się z regulaminem oceniania, klasyfikacji i promowania;
7. prawo do uczestniczenia w RP (w razie potrzeby).
§23
Rada Samorządu Uczniowskiego na wniosek Dyrektora Szkoły, przedstawia opinię o pracy
danego nauczyciela, który ma być oceniany. Opinia ta winna być przedłożona na piśmie wraz
z czytelnymi podpisami przewodniczącego i pozostałych członków Rady.
§24
Rada Samorządu Uczniowskiego w przypadku indywidualnych spraw uczniów może
wnioskować o udzielenie specjalnej nagrody lub ukaranie danego ucznia do Rady
Pedagogicznej lub Dyrektora Szkoły. Wniosek powinien posiadać odpowiednią motywację.
Spory na terenie placówki rozstrzyga Dyrektor Szkoły w oparciu o Statut Szkoły.

