REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
INTEGRALNA CZĘŚĆ STATUTU
NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRODZISKU

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRODZISKU
I. WSTĘP
1. Samorząd Uczniowski Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku
zwany dalej Samorządem działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Statutu Szkoły.
2. Samorząd jest powszechną organizacją uczniów w szkole niezależną
od administracji oświatowej.
3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
II. WŁADZE SAMORZĄDU
1. Władzami Samorządu są:
a) Rada Samorządów Klasowych, zwana dalej Radą, składająca się z
wszystkich uczniów klas IV - VI,
b) Zarząd Samorządu Uczniowskiego, zwany dalej Zarządem,
składający się z sześciu uczniów: przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego, skarbnika, sekretarza oraz ewentualnie
dwóch członków.
III. KADENCJA WŁADZ I ICH WYBÓR
1. Kadencja władz Samorządu trwa jeden rok szkolny. Termin
przeprowadzenia wyborów określają punkty 5 i 6 niniejszego działu
Regulaminu.
2. W skład Samorządu mogą wchodzić wyłącznie uczniowie Szkoły.
Wraz z chwilą jej ukończenia uczeń przestaje być członkiem
Samorządu i jego władz.
3. Wybory do władz Samorządu są tajne. Organizuje je i nadzoruje
Komisja Wyborcza, w skład której wchodzą powołani uczniowie i
wyznaczony przez dyrektora opiekun.
4. Zawiadomienie o wyborach ogłasza się w formie plakatów na tablicy
ogłoszeń Samorządu lub ogłasza w każdej klasie.
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5. Wybory Samorządów klasowych, odbywają się we wrześniu w każdej
klasie. Aby były one uznane za ważne, musi w nich wziąć udział 2/3
uczniów klasy.
6. Wybory Zarządu odbywają się we wrześniu;
a) w pierwszym tygodniu września Komisja Wyborcza informuje
społeczność szkolną o terminie przeprowadzenia wyborów,
b) prawo udziału w wyborach mają uczniowie klas IV, V i VI,
c) w ciągu tygodnia od daty określonej w punkcie 6a każda w/w klasa ma
prawo zgłosić do trzech kandydatów,
d) wybory są tajne i biorą w nich udział wszyscy uczniowie klas IV - VI,
e) każdy uczeń – wyborca wpisuje na kartę wyborczą dwa nazwiska
kandydatów do nowego Zarządu,
f) karty wyborcze wrzucane są do specjalnej urny, a Komisja Wyborcza
podlicza głosy i ogłasza wyniki, umieszczając je na tablicy ogłoszeń,
g) w skład Zarządu wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą
liczbę głosów,
h) kandydat wybrany na członka Zarządu musi wyrazić zgodę na
pełnienie danej funkcji.
IV. OPIEKUN SAMORZĄDU
1. Dyrektor wybiera nauczyciela, który będzie pełnił funkcję Opiekuna
Samorządu.
2. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w
pracy Samorządu. Wykonuje dyskretnie i umiejętnie – bez urażania
poczucia wartości i godności osobistej uczniów i zespołu – nadzór nad
wszelkimi poczynaniami Samorządu oraz wyraża swą zgodę na
zamierzenia młodzieży.
3. Opiekun Samorządu powinien odznaczać się:
a) pogodnym usposobieniem, wykazującym życzliwość i troskę o
młodzież,
b) demokratycznym stylem współdziałania z uczniami tzn., że
„ wychowawca nie stawia siebie ani ponad, ani poza młodzieżą i
jej Samorządem, lecz jest wśród niej”
c) znajomością funkcjonowania Samorządu i jego najważniejszych
mechanizmach działania.
4. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy
Samorządu.
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V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, wszystkie decyzje
podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności powyżej
połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. Niniejszy Regulamin przedstawiany i omawiany w czasie pierwszego
posiedzenia Rady.
3. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły, zostaje
umieszczony na gazetce Samorządu.
4. Wnioski dotyczące poprawek do Regulaminu mogą być zgłaszane
przez Zarząd lub trzech członków Rady.
5. Zgłoszone poprawki są głosowane na specjalnie zwołanym
posiedzeniu Rady. Treść tych poprawek musi być podana do ogólnej
wiadomości, czyli wywieszona na gazetce Samorządu.
6. Zmiany Regulaminu uchwalane są większością 2/3 głosów w
obecności powyżej połowy członków Rady.
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