REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12
IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYSMTOKU

Podstawa prawna:
1. Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.
2. Statut Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
3. Konwencja Praw Dziecka

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
W Szkole Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku działa Samorząd
Uczniowski, zwany dalej Samorządem.
§2
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
§3
Uczniowie klas I – III tworzą Smorządzik podległy Samorządowi Uczniowskiemu.
§4
Warunki do działalności Samorządu organizuje Dyrektor Szkoły.

II. Zadania Samorządu
§5
Samorząd może przestawiać Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi wnioski i opinie
we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły, w szczególności dotyczących praw uczniów,
takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi
wymogami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
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3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych potrzeb;
4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z Dyrektorem;
5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
§6
Dyrektor Szkoły zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na każdy wniosek Samorządu
w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

III.ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§7
Organami Samorządu są:
1) Samorządy Klasowe;
2) Zebranie Samorządów Klasowych;
3) Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

§8
1. Samorządy Klasowe wybierane są w sposób określony przez uczniów każdej klasy,
pod kierunkiem wychowawcy klasy.
2. Samorząd Klasowy może składać się z od dwóch do trzech osób.
3. W jego skład koniecznie powinien wejść:
a. Przewodniczący klasy
b. Zastępca przewodniczącego
4. Zmiany w klasowych Samorządach przeprowadzane są na zebraniu klasowym
w zależności od potrzeb.
5. Do zadań Samorządu klasowego należy przede wszystkim:
 ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym;
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 reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli;
 reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych;
 występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych;
 udział w pracach organizowanych przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego;
 informowanie klasy o postanowieniach i pracach Zarządu Samorządu
Uczniowskiego;
 inne zadania nałożone przez klasę lub Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

§9
W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
a. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego;
b. Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego;
c. Skarbnik/Sekretarz.

§ 10
1. W celu usprawnienia swej działalności Zarząd Samorządu Uczniowskiego może
powoływać sekcje do wykonywania określonych zadań.
2. Członkowie poszczególnych sekcji
zainteresowanych uczniów szkoły.

są

powoływani

spośród

wszystkich

3. Prace wszystkich sekcji koordynuje przewodniczący
Uczniowskiego wraz z nauczycielami – opiekunami sekcji.

Zarządu

Samorządu

IV. WYBORY ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ 11
1. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok.
2. Wybory przeprowadza się w ostatnim tygodniu września bieżącego roku szkolnego.
3. Wybory są tajne (głosujący pozostaje anonimowy), bezpośrednie (każdy musi
osobiście oddać swój głos) i równe (jednakowo liczy się głos każdego ucznia).
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4. Prawo udziału w wyborach mają uczniowie Szkoły począwszy od klasy IV.
5. Kandydat do Zarządu Samorządu musi być osobą posiadającą dobrą opinię wśród
uczniów i nauczycieli oraz przynajmniej dobrą ocenę z zachowania.
6. Głosowanie odbywa się w ciągu jednego dnia.
7. Przewodniczącym Samorządu zostaje osoba, która otrzyma najwięcej głosów.
8. Dwie osoby, które uzyskały mniej głosów niż przewodniczący, ale najwięcej spośród
pozostałych kandydatów, zostają członkami Zarządu Samorządu Uczniowskiego:
zastępcą przewodniczącego i sekretarzem/skarbnikiem.
9. Wybory zarządza opiekun Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z Dyrekcją
Szkoły.
10. Zarządzenie o wyborach rozwiesza się w formie plakatów na terenie szkoły,
zamieszcza się na stronie internetowej szkoły oraz ogłasza w każdej klasie.
11. Kandydatów na członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego zgłaszają uczniowie
począwszy od klasy V.
12. Każda klasa zgłasza jednego kandydata.
13. Obowiązek zgłoszenia kandydatów opiekunowi Samorządu Uczniowskiego nakłada
się na samorządy klasowe.
14. Kandydaci do Zarządu Samorządu Uczniowskiego przygotowują program wyborczy:
plakaty, ulotki z realnymi i dobrymi pomysłami na działalność Samorządu w szkole.
15. Poszczególne programy i charakterystyki kandydatów zamieszczone zostaną
na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego lub innym widocznym miejscu
na terenie szkoły.
16. Kampania wyborcza zakończona jest debatą wyborczą każdego z kandydatów
do Zarządu.
17. W czasie debaty wyborczej
każdy kandydat ma 5 minut na przedstawienie
w skrócie swojego programu wyborczego przed społecznością szkolną.
18. W ostatnim dniu przed wyborami do Zarządu Samorządu Uczniowskiego zarządzona
jest cisza wyborcza.
19. Każdy uczeń Szkoły począwszy od klasy IV, uprawniony do głosowania otrzymuje
kartę wyborczą z nazwiskami kandydatów.
20. Głosować można tylko na jednego kandydata.
21. Wyborca stawia znak " X " obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.
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22. Wyborca wrzuca kartę wyborczą do urny w obecności Komisji Wyborczej.
23. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wejdą kandydaci, którzy otrzymali
kolejno największą ilość głosów.
24. Komisja wyborcza, w skład której wchodzą wybrani przez opiekuna Samorządu
Uczniowskiego uczniowie, skrupulatnie przeliczy głosy w obecności opiekuna
Samorządu lub innego nauczyciela.
25. Sześć osób z największą ilością głosów utworzy Prezydium Rady Samorządu
Uczniowskiego. Na pierwszym spotkaniu z opiekunami Samorządu Uczniowskiego po
wyborach, sześć osób z największą ilością głosów konstytuuje się w następujący
sposób: przewodniczący, zastępca, skarbnik/sekretarz, kierownicy poszczególnych
sekcji.

V. OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ 12
1. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru opiekuna Samorządu.
2. Kandydatów na opiekunów Samorządu proponuje:
a. Zarząd Samorządu;
b. Rada Pedagogiczna;
c. Dyrektor Szkoły.
3. Kandydaci na opiekuna Samorządu muszą wyrazić zgodę na swoją kandydaturę.
4. Opiekuna Samorządu wybiera zgromadzenie samorządów klasowych.
5. Na wniosek Samorządu Uczniowskiego wyboru opiekuna Samorządu może dokonać
Dyrektor Szkoły.
6. Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa dwa lata.
§ 13
1. Opiekun Samorządu czuwa nad całokształtem prac Samorządu.
2. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniów.
3. Inspiruje uczniów do samodzielnej działalności.
4. Zobowiązany jest do tworzenia semestralnych sprawozdań z działalności Samorządu.
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VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14
Zmiany w regulaminie Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Nr 12 Im. Zygmunta
Glogera w Białymstoku dokonywane mogą być na zebraniu Samorządów Klasowych,
większością głosów przy obecności 2/3 członków.

Pozytywnie zaopiniowano i przyjęto do realizacji na Radzie Pedagogicznej dnia: ……………
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