REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29
IM. GIUSEPPE GARIBALGIEGO W WARSZAWIE
Regulamin samorządu uczniowskiego określa:
1. cele i zadania;
2. zasady wybierania i działalność;
3. zakres uprawnień;
4. tryb pracy;
5. zasady gospodarowania środkami przydzielonymi przez radę rodziców;
6. zasady współpracy z innymi organami szkoły.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej „samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Uczniowie poszczególnych oddziałów tworzą samorządy oddziałowe.
§2
Samorząd działa zgodnie z ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz statutem
szkoły.
§3
1. Organy samorządu są wybierane i działają zgodnie z regulaminem samorządu.
2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. W ramach samorządu może działać Szkolny Klub Wolontariusza.
§4
1. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie
we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych
praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
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 dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
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2. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu
wolontariatu.
Rozdział 2
Cele i zadania samorządu uczniowskiego
§5
Celem samorządu jest:
1. uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów
oraz partnerstwo działań uczniów i nauczycieli w realizacji celów szkoły;
2. kształtowanie umiejętności zespołowego działania, tworzenia warunków do aktywności
społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów;
3. rozwijanie form współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie
współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;
4. kształtowanie postaw obywatelskich, przygotowanie do życia w społeczeństwie
demokratycznym.
§6
Do zadań samorządu należy:
1. organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków
szkolnych i innych obowiązków zawartych w statucie szkoły;
2. przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec
tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej;
3. współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych w czasie
wolnym od zajęć lekcyjnych;
4. dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, wykonywanie przez uczniów niezbędnych prac
na rzecz oddziału i szkoły;
5. organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom najbardziej jej potrzebującym;
6. rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami
i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go
przez opiekuna samorządu dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej;
7. dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
8. organizowanie imprez szkolnych.
Rozdział 3
Organizacja samorządu uczniowskiego
§7
1. Rada samorządu oddziałowego składa się z:
1) przewodniczącego;
2) zastępcy przewodniczącego;
3) sekretarza.
2. Sposób wyboru rady samorządu oddziałowego określają uczniowie poszczególnych
oddziałów.
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3. Do zadań rady samorządu oddziałowego należy w szczególności:
1) ochrona interesów ucznia na szczeblu oddziałowym;
2) reprezentowanie oddziału podczas uroczystości szkolnych i apeli;
3) reprezentowanie oddziału wobec nauczycieli i dyrektora szkoły;
4) występowanie z inicjatywą organizowania imprez oddziałowych;
5) udział w pracach organizowanych przez radę samorządu;
6) informowanie oddziału o postanowieniach podjętych na odprawach rad oddziałowych.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

§8
W skład rady samorządu wchodzą trzy osoby, które w wyborach otrzymały największą
liczbę głosów:
1) przewodniczący (osoba, która uzyskała w wyborach największą liczbę głosów);
2) zastępca przewodniczącego;
3) sekretarz.
Do zadań rady samorządu należy:
1) opracowanie rocznego planu pracy samorządu;
2) reprezentowanie opinii uczniów wobec rady pedagogicznej i dyrektora szkoły;
3) dokumentowanie realizacji zadań samorządu.
Na czele rady samorządu stoi przewodniczący. Do zadań przewodniczącego należy:
1) realizacja rocznego planu pracy samorządu;
2) kierowanie pracami samorządu;
3) kontakty z przewodniczącymi oddziałów;
4) reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec dyrektora szkoły i rady
pedagogicznej.
Zastępca przewodniczącego wspomaga przewodniczącego we wszystkich zadaniach
wynikających z jego funkcji.
Sekretarz, jako członek rady ma za zadanie:
1) dokumentowanie realizacji zadań samorządu;
2) prowadzenie tablicy informacyjnej samorządu.
Rada samorządu spotyka się z radami oddziałowymi na odprawach i sejmikach
odbywających się w obecności opiekuna samorządu.
Spotkania wynikające z działalności samorządu odbywają się w czasie wolnym od zajęć
lekcyjnych.

§9
Kadencja rad oddziałowych i rady samorządu trwa jeden rok szkolny.

1.
2.
3.
4.

§ 10
Zgromadzenie samorządów oddziałowych (tzw. sejmik) jest organem kontrolującym pracę
rady samorządu uczniowskiego oraz forum opiniotwórczym i planującym.
W skład zgromadzenia samorządów oddziałowych wchodzą samorządy oddziałowe klas
IV - VIII.
Na czele zgromadzenia samorządów oddziałowych stoi przewodniczący rady samorządu.
Zgromadzenie samorządów oddziałowych zwołuje jego przewodniczący lub opiekun
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samorządu minimum raz w półroczu.
5. Do zadań zgromadzenia samorządów oddziałowych należy:
1) ocena działalności rady samorządu;
2) wybór kandydata na opiekuna samorządu;
3) udział w opracowaniu rocznego planu pracy samorządu;
4) składanie wniosków i wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących życia
szkoły.
6. W obradach zgromadzenia samorządów oddziałowych mają prawo brać udział
przedstawiciele klas I - III. Przedstawiają oni problemy młodszych kolegów na forum
samorządu, obserwują pracę starszych kolegów.
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3.

4.
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§ 11
Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działalność z zakresu
wolontariatu.
Samorząd może ze swojego składu powołać Szkolny Klub Wolontariusza.
Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariusza to w szczególności:
1) rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
2) zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu;
3) przygotowywanie do podejmowania pracy w wolontariacie;
4) umożliwianie uczniom podejmowania działań pomocowych na rzecz
niepełnosprawnych, chorych, samotnych;
5) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach;
6) wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów, w tym kulturalnych i sportowych;
7) ukazywanie uczniom obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim
problemami takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewolnicza praca dzieci;
8) promowanie życia bez uzależnień;
9) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań.
Opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariusza jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy
wyrażają chęć organizacji wolontariatu uczniów i zaangażowania się w bezinteresowną
pomoc potrzebującym.
W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie,
rodzice.
Szkolny Klub Wolontariusza wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan
pracy i następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań.
Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach
podsumowujących.
Rozdział 4
Tryb przeprowadzania wyborów do rady samorządu uczniowskiego

§ 12
1. Wybory do rady samorządu są tajne, równe i powszechne.
2. Kandydaci do rady samorządu to uczniowie klas IV - VIII zgłaszający się indywidualnie.
3. Komisja wyborcza składa się z czterech członków samorządu, którzy nie kandydują
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do rady samorządu.
Komisja wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki.
Wyniki wyborów są prezentowane na tablicy informacyjnej samorządu uczniowskiego.
Nad prawidłowym przebiegiem prac komisji czuwa opiekun samorządu.
Tryb przeprowadzania wyborów:
1) wybory do rady samorządu odbywają się corocznie do końca października i są
poprzedzone kampanią wyborczą;
2) czynne prawo wyborcze mają uczniowie klas IV – VIII;
3) każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami
kandydatów. Głosować można na jednego kandydata. Wyborca stawia znak „X”
obok nazwiska kandydata, na którego głosuje i wrzuca kartkę do urny w obecności
komisji wyborczej.
Rozdział 5
Dokumentacja samorządu uczniowskiego
§ 13

1.
2.
3.
4.
5.

Regulamin samorządu.
Roczny plan pracy.
Roczne i półroczne sprawozdanie z działalności samorządu.
Roczne i półroczne sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza.
Protokół z wyborów do rady samorządu.
Rozdział 6
Fundusze samorządu uczniowskiego

1.
2.
3.
4.

§ 14
Samorząd uczniowski może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania jego
działalności.
Fundusze samorządu pochodzą ze środków przekazanych przez radę rodziców.
Samorząd w porozumieniu z opiekunem samorządu decyduje o swoich wydatkach.
Samorząd ma prawo znać sytuację finansową szkoły.
Rozdział 7
Zadania opiekuna samorządu uczniowskiego
§ 15

Opiekun samorządu ma obowiązek:
1. udzielania pomocy w realizacji zadań w szczególności wymagających udziału rady
pedagogicznej i dyrektora szkoły;
2. zapewnienia z upoważnienia dyrektora szkoły niezbędnych warunków organizacyjnych
do samorządowej działalności uczniów;
3. czuwania nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w zakresie
dysponowania jego funduszami: podejmowania z konta rady rodziców środków
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4.
5.
6.
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pieniężnych i ich rozliczania;
informowania uczniów o uchwałach rady pedagogicznej dotyczących spraw
uczniowskich;
inspirowania nauczycieli wychowawców do współpracy z samorządem;
informowania rady pedagogicznej o postanowieniach i postulatach samorządu;
koordynowania współdziałania uczniów z radą pedagogiczną i dyrektorem szkoły.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 16
1. Sprawy wymagające współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców
z samorządem rozpatrywane są przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
2. Regulamin samorządu uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym
i powszechnym.
§ 17
1. Dyrektor szkoły może zawiesić lub uchylić uchwałę czy inne postanowienie samorządu,
jeżeli jest ono sprzeczne z przepisami prawa.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących samorządu
decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z radą samorządu i opiekunem samorządu.
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