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Załącznik Nr 3
do Statutu Szkoły Podstawowej im. Księdza Józefa Tischnera w Trzemeśni.
Regulamin Szkolnej Rady Uczniowskiej 
Szkoły Podstawowej
im. Księdza Profesora Józefa Tischnera 
 w Trzemeśni

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

	Samorząd Uczniowski art.85 ustawy z dnia 1 grudnia 201 Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 poz. 910 tekst jednolity z dnia 22.05.2020 z późniejszymi zmianami) tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
	Samorząd Uczniowski, działająca przy Szkole Podstawowej w Trzemeśni, zwana dalej SzRU pracuje w oparciu o Prawo Oświatowe oraz zasady niniejszego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

Zarząd SzRU jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
	Działalność SzRU wspiera i nadzoruje opiekun tj. nauczyciel powołany przez dyrekcję.


§ 2

	SzRU stanowi zorganizowaną formę samodzielnych poczynań uczniów, łączy społeczność uczniowską, budzi poczucie wspólnoty, zaspokaja potrzeby uczniów.

Zarząd SzRU współpracuje z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców.
SzRU powinien być informowany przez inne organy Szkoły o podjętych przez nie ważnych decyzjach, które dotyczą wszystkich uczniów.
SzRU posiada własną tablice informacyjną, o której wygląd i stan winni dbać wszyscy członkowie zarządu.

Rozdział II
Cele i zadania Samorządu 

§ 3

	Zarząd SzRU jest organem Szkoły, którego celem jest:

	reprezentowanie ogółu uczniów,
	działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw,
	promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
	 przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
	 zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
	 organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
	 reprezentowanie działalności SzRU przed dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi organami.
	uczestnictwo w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły,
	rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
	kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.


§ 4

	Do zadań SzRU należy:

	uchwalanie swojego regulaminu,

podejmowanie inicjatyw rozwijających pomysły na różnorodne akcje na rzecz uczniów,
tworzenie rocznego planu pracy Samorządu,
	pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,
	współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki,

dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie sekcji uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły,
organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym różnorakie trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym,
dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
	zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar,
dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez uczniów poprzez np. organizację imprez zarobkowych, loterii, itp.
przedstawianie organom szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów tj.:
	prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
	prawo do zapoznania się programem wychowawczo- profilaktycznym szkoły,
	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,
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
prawo do uczestnictwa w pracach nad możliwością noszenia przez uczniów jednolitego stroju.

Rozdział III
Struktura i zasady wyboru organów SzRU

§ 5

	Zarząd SzRU tworzą:

	przewodniczący,

zastępca przewodniczącego,
skarbnik.
§ 6

	Ordynacja Wyborcza

	Procedura zgłaszania kandydatów: Samorząd Klasowy ( kl. VII, VIII) ma prawo zgłosić jednego kandydata do SzRU, wyłonionego podczas zebrania plenarnego klasy. Kandydatem może zostać tylko i wyłącznie uczeń z wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem w poprzednim roku szkolnym. Lista kandydatów musi być upubliczniona na tablicy ogłoszeń SzRU, co najmniej na tydzień przed wyborami.
	Wybory przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 1 godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.
	Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SzRU  przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w skład, której wchodzi 1 losowo wybrany przedstawiciel każdej klasy, który nie jest kandydatem.
	Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na tydzień przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:
	przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na tydzień przed terminem wyborów,
przygotowanie wyborów,
ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,
przeprowadzenie wyborów,
obliczenie głosów,
sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.
	Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:
	kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 1 tygodnia przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą.
na kartach do głosowania wpisujemy nazwisko kandydata do Zarządu SzRU. Na tablicy ogłoszeń nazwiska umieszczone są w kolejności alfabetycznej.
wrzucenie karty do urny wyborczej.
członkami Zarządu SzRU zostają  osoby, które otrzymało największą liczbę głosów.
Przewodniczącym Zarządu SzRU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.
Wiceprzewodniczącym Zarządu SzRU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SzRU.
Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.
	Mandat członka Zarządu SzRU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie:
	rezygnacji,
końca kadencji,
po ukończeniu nauki w szkole.
	 Opiekuna SzRU uczniowie wybierają w wyborach tajnych, większościowych, bezpośrednich i równych:
	wybory opiekuna SzRU odbywają się równolegle do ogólnoszkolnych wyborów do Zarządu SzRU,
	uczniowie wybierają opiekuna SzRU z pośród wszystkich nauczycieli uczących w klasach IV-VIII oraz wychowawców świetlicy, nauczyciela bibliotekarza,
	na ostemplowanych pieczątką szkoły, kartach do głosowania uczniowie wpisujemy nazwisko i imię nauczyciela kandydata na opiekuna SzRU. 
	kandydatem na opiekuna SzRU zostaje nauczyciel, na którego oddano największą ilość ważnych głosów,
	wybranego kandydata na opiekuna SzRU daje się do akceptacji dyrektorowi szkoły,
	dyrektor szkoły może nie zaakceptować dokonanego wyboru i może ogłosić kolejne wybory.
	Mandat Opiekuna SzRU wygasa w razie:
	rezygnacji,
	końca kadencji,
odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.
	Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:
	w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,
w miejsce stałych członków Zarządu SzRU - Zarząd SzRU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,
w przypadku Przewodniczącego Zarządu SzRU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,
	Uczniowie samodzielnie zgłaszają swoją kandydaturę do zarządu i mogą prowadzić kampanię  wyborczą.
Sprawy sporne związane z procedurą wyborczą rozstrzyga Dyrektor. 
Podsumowanie wyborów następuje w formie protokołu.
Kadencja Zarządu trwa przez okres roku szkolnego.

§ 7

	Do obowiązków przewodniczącego SzRU należą:

	reprezentowanie społeczności uczniowskiej na wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych,

przewodniczenie spotkaniom Samorządu, z którego sporządza protokół,
utrzymywanie stałego kontaktu z Dyrektorem i innymi członkami Rady Pedagogicznej,
informowanie Dyrektora i grona pedagogicznego o ważnych dla całej społeczności sprawach Samorządu.

§ 8

	Do obowiązków członków Zarządu SzRU należy:

	uczestnictwo w pracach Zarządu SzRU i realizacja celów SzRU,

stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,
uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SzRU,
włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SzRU


§ 9

	Do obowiązków opiekuna SzRU należy:

	zapoznanie wszystkich członków SzRU z ich obowiązkami i prawami zawartymi w Regulaminie Zarządu,

nadzorowanie prac SzRU,
służenie SzRU radą i pomocą we wszystkich przedsięwzięciach,
obecność na wszystkich spotkaniach SzRU,
przygotowanie na koniec roku szkolnego sprawozdań z działalności SzRU, które zostaną przedstawione na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej i zostaną wpisane do protokołu jej obrad,

	
§ 10

	Opiekun SzRU ma prawo:

	zwołać spotkanie Samorząd i w razie konieczności mu przewodniczyć,

wpisać w razie konieczności pochwały lub uwagi do dzienników wychowawczych w imieniu Samorządu w sprawach nad którymi ten sprawuje opiekę lub nadzór.
	W razie potrzeby opiekun Samorządu jest łącznikiem i mediatorem pomiędzy Samorządem a wszystkimi innymi organami Szkoły i ich członkami.
	Opiekun SzRU wspomaga jego działalność poprzez:

	wsparcie SzRU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,

inspirowanie uczniów do działania,
pośredniczenie w relacjach SzRU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną

Rozdział IV

Zmiany regulaminu i przepisy końcowe

§ 12

	Sprawy nie uregulowane w Regulaminie rozstrzyga Dyrektor w porozumieniu  z opiekunem Samorządu.

Zmiana regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalania.

§ 13

	Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2019 roku.


