REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
DZIAŁAJĄCEGOW SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. KS. JÓZEFA GÓRSZCZYKA W PISARZOWEJ

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W Szkole Podstawowej im. ks. J. Górszczyka w Pisarzowej działa Samorząd Uczniowski,
zwany ,,Samorządem”, który tworzą wszyscy uczniowie.
Składa się z dwóch ogniw – Małego Samorządu Uczniowskiego (MSU) oraz Dużego
Samorządu Uczniowskiego (DSU).
2. Mały Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie klas 1 – 3, zaś uczniowie klas
4 – 8 tworzą Duży Samorząd Uczniowski.
3. Władzami Samorządu są:

4.



na szczeblu klas: samorządy oddziałowe;



na szczeblu szkoły: Samorząd Uczniowski.

Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

II.

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów, takich, jak:


prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi;



prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;



prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań;



prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;



prawo

organizowania

działalności

kulturalnej,

oświatowej,

sportowej

oraz

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z Dyrektorem;
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prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna.

2. Samorząd opiniuje:


zaproponowane przez Dyrektora Szkoły dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych;



zaproponowany przez Dyrektora Szkoły wzór jednolitego stroju;



pracę nauczyciela na wniosek Dyrektora szkoły.

3. Ponadto Samorząd może zarówno wnioskować jak i wyrażać opinię w sprawie wniosku
innego organu szkoły o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów
na terenie szkoły jednolitego stroju.

III.

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest:
 reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły;
 dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie
i wzbogacanie jej tradycji;
 współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej
społeczności szkolnej;
 inspirowanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły;
 wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej
atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom;
 tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia
oraz współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły;
 podejmowanie działań z zakresu wolontariatu.

IV.

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:
 opracowanie planu swej pracy na dany rok szkolny;
 integracja społeczności uczniowskiej;
 przygotowywanie gazetek informacyjno-okolicznościowych;
 angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz szkoły;
 dbanie o porządek i estetykę w szkole i jej obejściu;
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 organizowanie dyżurów na korytarzach podczas przerw (DSU);
 organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;
 inspirowanie uczniów do udziału w pracach na rzecz środowiska;
 zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów przewodniczących Samorządu Uczniowskiego (MSU i DSU) spośród delegatów klasowych.

V.

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. W skład Zarządu MSU i DSU wchodzą delegaci zespołów klasowych wybrani
w głosowaniu przeprowadzonym przez wychowawców. Każda klasa ma prawo delegować
dwóch reprezentantów. Jeżeli jednak żaden uczeń nie zdecyduje się występować w
imieniu swojego zespołu klasowego, to taka klasa nie będzie miała swego przedstawiciela
w Zarządzie.
2. Przewodniczący SU, zastępcy MSU i DSU oraz członkowie wybierani są w tajnym
głosowaniu przez wszystkich uczniów spośród wydelegowanych przez zespoły klasowe
reprezentantów.
3. W skład Zarządu MSU i DSU wchodzą:


przewodniczący (wybierany spośród uczniów DSU);



dwóch zastępców przewodniczącego (jeden wybrany z DSU, drugi z MSU);



członkowie (jeden do MSU, dwóch do DSU).

4. W Samorządzie Uczniowskim działają cztery sekcje:


nauki;



dyżurów;



rozrywki;



wolontariatu.

5. Nad przebiegiem prac MSU i DSU czuwają ich opiekunowie.
6. Kadencja Zarządu MSU i DSU trwa jeden rok szkolny.
7. MSU i DSU pracują w oparciu o plany pracy ustalone przez Zarządy na bieżący rok
szkolny.
8. W przypadku rażących zaniedbań na wniosek Dyrektora Szkoły lub opiekunów
Samorządu Uczniowskiego może dojść do odwołania Zarządu MSU i DSU.

3

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

VI.

1. Opiekun MSU wybierany jest przez wszystkich uczniów klas 1 – 3 spośród nauczycieli
uczących w tych oddziałach i dostępnych dla uczniów w szkole co najmniej cztery dni
w tygodniu. Wybory przeprowadza się w drodze tajnego głosowania.
2. Opiekun DSU wybierany jest przez wszystkich uczniów klas 4 – 8 spośród nauczycieli
uczących w tych oddziałach i dostępnych dla uczniów w szkole co najmniej cztery dni
w tygodniu. Wybory przeprowadza się w drodze tajnego głosowania.
3. Wybory opiekunów MSU i DSU odbywają się w drugim tygodniu września.
Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiadają nauczyciele pełniący
tę funkcję w roku ubiegłym. W drodze wyjątku Dyrektor Szkoły może powierzyć ten
obowiązek innym pracownikom szkoły.
4. Do obowiązków opiekunów MSU i DSU należy:


pomoc w planowaniu planu pracy samorządu;



pomoc w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli
i Dyrektora;



czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu;



inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z samorządem;



inspirowanie podopiecznych do działań na rzecz wolontariatu;



przedstawianie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności
samorządu.

5. Kadencja opiekunów trwa jeden rok – rozpoczyna się w drugim tygodniu września
i kończy w drugim tygodniu września roku następnego.

VII.

ORGANIZACJA WOLONTARIATU

1. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu
wolontariatu sprzyjające aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym oraz
kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych.
2. Samorząd ze swojego składu wyłania Radę Wolontariatu.
3. W skład Rady Wolontariatu wchodzą:


lider – wybrany spośród Zarządu Samorządu Uczniowskiego, kierujący wspólnie
z koordynatorem działaniami wolontariatu;
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dwaj członkowie – chętni uczniowie (lub członkowie DSU) służący pomocą liderowi
w organizacji pracy wolontariuszy.

4. Do zadań Rady Wolontariatu należy, m.in.:


wybór koordynatora spośród nauczycieli pracujących w szkole;



diagnoza potrzeb w zakresie wolontariatu;



sporządzanie harmonogramu pracy na dany rok szkolny;



koordynowanie realizacji działań;



promowanie wolontariatu w szkole.

5. Rada Wolontariatu ma prawo do:


zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw dotyczących organizacji działalności
wolontariatu;



współtworzenia planu pracy na dany rok szkolny;



inicjowania i organizowania działań członków wolontariatu;



włączenia się w realizację zaplanowanych działań;



kierowania pracą wolontariuszy;



wsparcia ze strony koordynatora.

6. Koordynator wolontariatu wybierany jest przez Radę Wolontariatu spośród wszystkich
nauczycieli uczących w szkole w danym roku szkolnym w drodze tajnego głosowania.
Koordynatorem może być również nauczyciel, który wyraził chęć zaangażowania się
w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy lub osoba wyznaczona przez
Dyrektora.
7. Do zadań koordynatora należy, m.in.:
 promocja idei wolontariatu wśród uczniów i ich rekrutacja;


wyznaczanie zadań odpowiednich do profilu i zainteresowań wolontariuszy;



nadzorowanie pracy wolontariuszy;



przygotowanie wolontariuszy do pracy;



określenie warunków współpracy;



utrzymywanie stałego kontaktu z wolontariuszami;



nagradzanie i podtrzymywanie motywacji wolontariuszy;



rozwiązywanie trudnych sytuacji.

8. Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna i wymaga zgody rodziców.
9. Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć
edukacyjnych.
10. Uczniowie w ramach wolontariatu mogą, m.in.:
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udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce;



pomagać w organizacji zabaw dla dzieci oddziału przedszkolnego;



odwiedzać w domu uczniów realizujących nauczanie indywidualne;



pomagać przy organizacji spotkań lub uroczystości dla ludzi starszych i samotnych;



dbać o pomnik pamięci obok kościoła parafialnego, czyścić i porządkować
zaniedbane nagrobki na miejscowym cmentarzu;



uczestniczyć w akcjach charytatywnych organizowanych w szkole;



organizować zbiórki, np.: zabawek lub książek dla chorych dzieci lub żywności dla
zwierząt ze schroniska.

11.

Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący. Nagroda jest przyznawana

sprawiedliwie i w sposób adekwatny do działalności konkretnej osoby. Nagrodą jest
odnotowanie w dzienniku elektronicznym przez koordynatora lub wychowawcę uwagi
na temat pozytywnych zachowań ucznia wraz z odpowiednią liczbą punktów. Nagrodą
może być publiczna pochwała udzielona uczniowi przez Dyrektora na zakończenie roku
szkolnego.

VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Samorząd Uczniowski nie posiada własnych funduszy. Pozyskiwanie środków
finansowych potrzebnych do działalności Samorządu może odbywać się wyłącznie za
pośrednictwem Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Pisarzowej, która jest
dysponentem pozyskanych środków.
2. Spotkania Zarządu MSU i DSU odbywają się regularnie raz w miesiącu, a w razie
potrzeby zwoływane są częściej. Każdy z Zarządów pracuje oddzielnie.
3. Wszystkie zmiany i decyzje podejmuje się większością głosów w obecności 2/3 członków
Zarządu.
4. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez
ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin wchodzi
w życie z dniem uchwalenia.
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