REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W CIESZYNIE
I. Postanowienia ogólne:
§1
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie.
2. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
3. W Szkole Podstawowej nr 2 w Cieszynie działają dwa samorządy:
a) samorząd klas młodszych- klasy I- VI
b) samorząd klas starszych- klasy VII oraz gimnazjalne
§2
Samorząd uczniowski, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty
z dn.7 IX 1991 r., Statutu Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi oraz
niniejszego Regulaminu.

II. Cele działalności Samorządu Uczniowskiego
§3
1. Do głównych celów działalności SU należą:
a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych
decyzji w sprawach szkoły,
b. rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego
wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę, w szczególności
za uczniów z oddziałów klasowych I-III,
c.

kształtowanie

umiejętności

zespołowego

samodyscypliny uczniów
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działania,

samokontroli,

samooceny i

d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
e. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie
własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
f. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej w
szkole,
g. reprezentowanie działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców.

III. Opiekun Samorządu Uczniowskiego
§4
1. Nad działalnością SU czuwa Opiekun lub Opiekunowie, którzy są wybierani spośród
członków Grona Pedagogicznego.
2. Kandydatura powinna być zatwierdzona przez członków rady SU
§5
1. Czas kadencji opiekuna samorządu ustala Dyrektor Szkoły.
2. Dyrektor Szkoły ma prawo zmienić Opiekuna SU w dowolnym momencie trwania jego
kadencji oraz ustalić wybory nowego Opiekuna.

5. Opiekun SU:
a. wspiera Samorząd Uczniowski w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
b. czuwa nad całokształtem prac Samorządu,
c. pośredniczy w relacjach SU z Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną.
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IV. Organy Samorządu Uczniowskiego
§6
Kadencja organów Samorządu trwa jeden rok szkolny. Wybory odbywają się w październiku.
§7
1. Do wybieranych organów SU należą:
a. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
b. Rada Samorządu Uczniowskiego
c. Rady Samorządów Klasowych
§8
2. Rada SU składa się z:
a. Przewodniczącego SU
b. Zastępcy Przewodniczącego SU
c. Sekretarza
d. Doraźnie powołanych sekcji

§9
1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
a. reprezentuje Samorząd wobec Rady SU, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
b. kieruje pracą Samorządu,
c. przewodniczy obradom Rady SU
d. organizuje współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami
działającymi w szkole,
d. współpracuje z Opiekunem Samorządu
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§ 10
1. Rada Samorządu Uczniowskiego:
a. koordynuje, inicjuje i organizuje działania uczniowskie,
b. identyfikuje potrzeby uczniów,
c. kieruje bieżącą pracą Samorządu,
d. informuje o prawach i obowiązkach uczniów,
e. gromadzi środki finansowe dla realizacji celów statutowych,
f. współpracuje z przewodniczącymi klas
§ 11
1. Do realizacji swych zadań Rada SU powołuje sekcje.
2. Przy powoływaniu sekcji organ powołujący powinien określić:
a. nazwę sekcji
b. skład osobowy sekcji
c. zadania sekcji
3. Powołane sekcje mogą mieć charakter stały lub nadzwyczajny (doraźny).
4. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.
§ 12
Samorząd Uczniowski organizuje i koordynuje swe działania na Zebraniach Samorządu
§ 13
Zebrania SU zwołuje:
a. Przewodniczący SU
b. Rada SU
c. Opiekun SU
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§ 14
Zebrania SU zwoływane przez Przewodniczącego SU lub Radę SU organizowane są w
zależności od potrzeb.
§ 15
Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy jej członków.
§ 16
Zasady wyborów do organów SU określają zasady wybierania organów samorządu zawarte w
Regulaminie.

V. Zasady wybierania Organów Samorządu Uczniowskiego
§ 17
Prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Cieszynie.
§ 18
Uczniowie zgłaszają swoją chęć kandydowania na Przewodniczącego Samorządu
uczniowskiego Szkoły Opiekunowi SU w terminie do 15 września.

§ 19
Kandydaci prowadzą przed wyborami kampanię wyborczą, która odbywa się przez
informowanie o swoich planach na nowy rok szkolny na apelu oraz plakatowanie gabloty SU.
§ 20
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Kandydować w wyborach na Przewodniczącego Szkoły mogą uczniowie z klas, którzy
uzyskali bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania na koniec roku szkolnego
i osiągają dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce, zyskają poparcie co najmniej 50 uczniów
i 7 nauczycieli (w tym wychowawcy)
§ 21
W skład Komisji Wyborczej wchodzą: Opiekun Samorządu i trzech przedstawicieli uczniów,
wybranych drogą losowania na zebraniu Samorządu Uczniowskiego.
§ 22
Obowiązki Komisji Wyborczej
a) przygotowanie kart do głosowania poprzez opieczętowanie ww. kart.
b) przeprowadzenie tajnego, powszechnego, równego i bezpośredniego głosowania
c) zliczenie wszystkich kart do głosowania i przygotowanie protokołu wyborczego.
§ 23
1. Głosowanie odbywa się w terminie w wyznaczonym przez Opiekuna SU.
2. Każdy z głosujących odbiera kartę do głosowania, a odbiór karty jest zaznaczany przez
Komisję na liście uczniów danej klasy uprawnionych do głosowania.
3. Oddany głos jest ważny, jeśli wyborca zagłosował na jedną osobę. Głos jest nieważny, jeśli
wyborca nie zagłosował na nikogo lub zagłosował na większą liczbę kandydatów. Głos jest
nieważny, jeśli wyborca dokona innych zapisów na karcie do głosowania.
§ 24
Przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która zajęła w wyborach
największą liczbę głosów.
Z-cą Przewodniczącego zostaje osoba, która zajęła drugie miejsce w głosowaniu, Sekretarzem
zostaje osoba powołana przez opiekuna samorządu
§ 25
Na początku roku szkolnego odbywają się wybory do Rad Klasowych, wg. zasad ustalonych
przez wychowawcę w danej klasie.
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§ 26
1. Po głosowaniu Komisja Wyborcza liczy głosy i ogłasza wyniki wyborów najpóźniej dwa
dni od daty wyborów, wywieszając je na tablicy samorządowej.
2. Uwagi na temat nieprawidłowego przebiegu wyborów mogą być składane do Komisji
Wyborczej w terminie trzech dni po ogłoszeniu wyników.
3. Komisja Wyborcza rozpatruje zgłoszone uwagi i w przypadku słuszności skargi może
zmienić wynik wyborów lub je unieważnić w terminie do trzech dni od wpłynięcia skargi.
§ 27
W przypadku rezygnacji członka Rady z funkcji (rezygnacja musi być złożona na piśmie)
Rada po przyjęciu rezygnacji powołuje na członka Rady osobę, która podczas wyborów
uzyskała kolejną największą liczbę głosów.
§ 28
1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:
a. Regulamin Samorządu
b. roczne plany pracy
c. teczka Opiekuna SU (gromadzenie protokołów)
d) zeszyt zebrań (prowadzony przez sekretarza)
§ 29
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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