REGULAMIN SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO

działającego w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym
im. Wacława Seweryna Rzewuskiego
przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej
w Abu Zabi z siedzibą w Dubaju
I.

Postanowienia ogólne
§1
1. W Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym (zwanym dalej Punktem) działa Samorząd
Uczniowski (zwany dalej samorządem).
2. Samorząd jest społecznym organem Punktu, który tworzą wszyscy uczniowie Punktu.
§2

Samorząd działa zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (DZ.U. z 2017 r.
poz. 59 z późn. zm.) oraz Statutem Punktu i niniejszym Regulaminem.
§3
1. Organy samorządu są wybierane i działają zgodnie z Regulaminem samorządu.
2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. Kadencja organów samorządu trwa jeden rok szkolny.

II.

Cele samorządu uczniowskiego
§4
1. Celem samorządu jest:
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1) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i obywatelskich,
2) wdrażanie do odpowiedzialności i tolerancji,
3) angażowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły,
4) kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
5) rozwijanie przynależności do wspólnoty szkolnej,
2. Realizacja celów powinna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie
patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

III.

Uprawnienia samorządu uczniowskiego
§5

Samorząd może przedstawiać Radzie pedagogicznej lub Kierownikowi Punktu wnioski i opinie
we wszystkich sprawach Punktu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw
uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programami nauczania, z ich treściami, celami i stawianymi
wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające 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, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z
Kierownikiem Punktu,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.
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IV.

Struktura samorządu uczniowskiego
§6
1. Począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej w klasach działają samorządy klasowe.
W skład samorządu klasowego wchodzą przewodniczący samorządu klasowego i zastępca
przewodniczącego samorządu klasowego.
2. Wybory do samorządu klasowego przeprowadzane są na początku roku szkolnego.
3. Kadencja samorządu klasowego trwa jeden rok szkolny.
4. Organizacją wyborów zajmuje się opiekun klasy.
5. Samorząd klasowy wybierają uczniowie w wyborach równych, tajnych i bezpośrednich.
6. Kandydaci do samorządu klasowego powinni wyróżniać się pozytywnie pod względem
zachowania.
7. Wybory do samorządu klasowego przeprowadza się w następujący sposób:
1) opiekun klasy zapisuje na tablicy imiona i nazwiska kandydatów do samorządu
klasowego;
2) opiekun klasy rozdaje wszystkim obecnym uczniom karty do głosowania na
przewodniczącego klasy i na zastępcę przewodniczącego, informując o zasadach
wyborczych;
3) głos jest ważny, kiedy uczeń zaznaczy nazwisko kandydata przez postawienie krzyżyka
przy nazwisku. Głos jest nieważny, gdy nie zaznaczono żadnego kandydata lub więcej
niż dwa nazwiska;
4) po głosowaniu opiekun klasy oblicza głosy;
5) jeżeli dwóch uczniów uzyskało tę samą liczbę głosów, przeprowadza się dodatkowe
głosowanie, w którym uczniowie oddają głos na jednego z dwóch kandydatów;
8. Przewodniczącym klasy oraz członkiem samorządu uczniowskiego zostaje ten uczeń,
który uzyskał największą liczbę głosów, zastępcą przewodniczącego zostaje uczeń, którzy
uzyskał drugi wynik wyborczy.
9. Skład samorządu klasowego wpisuje się do dziennika klasowego.
10. W skład reprezentacji szkolnego samorządu uczniowskiego wchodzą wszyscy
przewodniczący samorządów klasowych.
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11. Władze szkolnego samorządu uczniowskiego:
1) przewodniczący samorządu szkolnego,
2) zastępca przewodniczącego samorządu szkolnego,
3) sekretarz,
4) członkowie.
12. Na pierwszym zebraniu opiekuna samorządu z przewodniczącymi samorządów klasowych
nowej kadencji dokonuje się w głosowaniu jawnym wyboru spośród przewodniczących
samorządów klasowych władz Rady szkolnego samorządu.
13. Kadencja władz szkolnego samorządu uczniowskiego trwa jeden rok szkolny.
14. Przewodniczącego, zastępcę lub członka samorządu uczniowskiego można odwołać w
przypadku, gdy narusza on regulamin samorządu i podstawowe normy zachowania. Na
jego miejsce powołuje się nowego ucznia zgłoszonego i zaakceptowanego przez samorząd
uczniowski. Uczeń wchodzący w skład reprezentacji samorządu uczniowskiego ma prawo
na własną prośbę zrezygnować z działalności w samorządzie.
15. Decyzje na zebraniach samorządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w
głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy składu jego i muszą być
zatwierdzone przez Kierownika Punktu.

V.

Zadania samorządu uczniowskiego
§7

Do zadań samorządu uczniowskiego należy w szczególności:
1) rozwijanie demokratycznych form współżycia uczniów i nauczycieli,
2) kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania,
3) współdziałanie z pozostałymi organami Punktu,
4) dbanie o mienie Punktu,
5) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce,
6) rozstrzyganie sporów między uczniami oraz zapobieganie konfliktom między uczniami a
nauczycielami,
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7) opiniowanie decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów,
8) dbanie o dobre imię i wizerunek Punktu.

Opiekun samorządu uczniowskiego

VI.

§8
1. Działalność samorządu uczniowskiego wspiera i nadzoruje opiekun samorządu.
2. Zadania opiekuna samorządu:
1) wspiera samorząd w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
2) czuwa nad całokształtem prac samorządu,
3) zarządza zebrania samorządu uczniowskiego,
4) pośredniczy między uczniami a nauczycielami,
5) współpracuje z Kierownikiem Punktu oraz Radą pedagogiczną.
3. Opiekun samorządu uczestniczy w posiedzeniach władz szkolnego samorządu
uczniowskiego.

VII.

Przepisy końcowe
§9

1. Regulamin samorządu uchwalany jest w głosowaniu jawnym na zebraniu Rady szkolnego
samorządu uczniowskiego.
2. Zmiany w Regulaminie samorządu uchwala Rada szkolnego samorządu uczniowskiego w
głosowaniu jawnym w trybie podejmowania uchwał.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Punktu (znajduje się na stronie
internetowej Punktu).
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a dotyczących samorządu
decyduje Kierownik Punktu w porozumieniu z opiekunem samorządu.
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