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I.

Przepisy ogólne

1. Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty, tworzy się
samorząd uczniowski dla Szkoły Podstawowej nr 83 im. Jana Kasprowicza we
Wrocławiu, zwany dalej „samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy członkowie Szkoły Podstawowej nr 83 im. Jana
Kasprowicza we Wrocławiu.
3. Ustanawia się następujące organy samorządu:


samorządy klasowe



samorząd szkolny

I.

Do głównych zadań samorządu należą:


Reprezentowanie interesów uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Dyrektora
Szkoły,



Przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we
wszystkich sprawach dotyczących Szkoły,



Czuwanie nad realizacją podstawowych praw uczniów



Uczestniczenie w organizacji życia szkolnego umożliwiającej zachowanie
właściwej proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i
zaspokajania własnych zainteresowań,



Aktywny udział w organizowaniu działalności kulturalnej, oświatowej i
artystycznej uczniów w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
W realizacji swych zadań samorząd współpracuje z Radą Pedagogiczną i
Dyrektorem Szkoły.

II. Człowiek – członek szkolnej społeczności.
Każdy członek szkolnej społeczności – jako człowiek – bez względu na swój wiek,
ma prawo do:


poszanowania swej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności
osobistej



rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce lub oceny
swej pracy przez przełożonych
Każdy członek szkolnej społeczności ma obowiązek:



poszanowania godności osobistej, dobrego imienia innych



przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi



jeżeli ma przyznaną władzę (opiekę) nad innymi osobami, musi dbać o dobro
podległych sobie osób i o rzetelną, sprawiedliwą ocenę ich zachowania i osiągnięć.
Nikt nie ma prawa:



wykorzystywania swej przewagi: wieku, funkcji, zbiorowości lub siły fizycznej do
naruszenia godności praw innego człowieka, a ewentualna wina musi być
udowodniona



każdy członek szkolnej społeczności odpowiada za szkody uczynione drugiemu
człowiekowi

III.

Władze samorządu uczniowskiego

Władze samorządu uczniowskiego są wyrazicielami woli uczniów w stosunku do Dyrekcji i
Rady Pedagogicznej Szkoły.
Organem władzy samorządu uczniowskiego na terenie Szkoły jest Rada SU
Radę SU tworzą:


przewodniczący



dwóch zastępców



sekretarz



skarbnik



Rada SU jest wybierana zgodnie z obowiązująca ordynacją wyborczą



Kadencja SU trwa jeden rok,



Rada SU informuje uczniów oraz Dyrekcję Szkoły o swej działalności i o swych
decyzjach,



Posiedzenia Rady SU zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 członka Rady SU
 opiekuna SU
 Dyrektora Szkoły


Posiedzenia Rady SU odbywają się w czasie wolnym od zajęć szkolnych,



Obrady SU prowadzi przewodniczący lub na jego wniosek jeden z jego zastępców,



Rada SU podejmuje swe decyzje bezwzględną większością głosów,



Mandat członka Rady SU wygasa na skutek:

 zrzeczenia się
 odwołania go z pełnionej funkcji
 z końcem kadencji
 Pisemny wniosek o odwołanie członka Rady SU z pełnionej funkcji może złożyć każdy
członek samorządu uczniowskiego. Wniosek ten powinien zawierać uzasadnienie oraz
podpisy, co najmniej 15 osób popierających.
 Wnioski o odwołanie członka władz SU rozpatruje Rada SU w obecności
wnioskodawcy oraz opiekuna samorządu uczniowskiego,
 Decyzje w tej sprawie podejmuje Rada SU bezwzględną większością głosów,
 W przypadku odwołania członka Rady SU z pełnionej funkcji, jego obowiązki
przejmują członkowie Rady.

IV.


Prawa i obowiązki członków samorządu
Członkowie samorządu uczniowskiego mają prawo do:

 wybierania i bycia wybieranym do władz samorządu uczniowskiego zgodnie
z obowiązująca ordynacją wyborczą,
 korzystania z ochrony i pomocy władz samorządu uczniowskiego,
 życzliwego i sprawiedliwego traktowania przez władze Szkoły i Nauczycieli,
 swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza to dobra innych osób


Członkowie samorządu szkolnego mają obowiązek przestrzegania postanowień
zawartych w Regulaminie SU, a zwłaszcza:

 systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych
 przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów
 odpowiedzialności za własne życie, higienę i rozwój
 dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

V.

Samorządy klasowe


Uczniowie danej klasy tworzą samorząd klasowy,



Organem samorządu klasowego jest zarząd klasy (tzw. trójka klasowa) składająca
się z gospodarza klasy (przewodniczącego), zastępcy przewodniczącego i
skarbnika,



Kadencja zarządu klasy trwa jeden rok szkolny

Zarząd klasy:


Reprezentuje interesy uczniów klasy wobec Wychowawcy, Dyrektora Szkoły i
Rady Pedagogicznej



Organizuje w miarę potrzeb, w porozumieniu z wychowawca klasy działalność
kulturalną, oświatową, sportową, artystyczną oraz samopomoc uczniów,



Członków zarządu klasy wybierają uczniowie danej klasy w głosowaniu
powszechnym, równym, bezpośrednim i jawnym, spośród zgłoszonych przez
siebie kandydatów



Jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza od mandatów obsadzenia, wówczas
kandydatów w liczbie przekraczającej o 2 ilość mandatów, wskazuje wychowawca
klasy,



Wybory są organizowane w terminie do 15 września każdego roku, szczegółowy
termin wyborów określa wychowawcza klasy,



Udział w głosowaniu jest obowiązkowy,



Gospodarzem klasy, jego zastępcą oraz skarbnikiem wybrane zostają te osoby,
które w głosowaniu otrzymają największą ilość głosów, w przypadku równości
głosów następuje druga tura głosowania pomiędzy osobami, które uzyskały różną
ilość głosów,



Gospodarz klasy i jego zastępcy mogą być odwołani w czasie trwania kadencji na
wniosek, co najmniej 1/3 uczniów klasy, złożony wychowawcy,



Uchwalę w przedmiocie odwołania Przewodniczącego klasy, jego zastępcy oraz
skarbnika podejmują uczniowie klasy, bezwzględną większością głosów,



W przypadku odwołania Przewodniczącego klasy, jego zastępcy oraz skarbnika,
wychowawca klasy niezwłocznie ustala termin wyborów.

VI.

Zadania władz samorządu uczniowskiego


Rada SU organizuje i koordynuje uczniowską działalność samorządową



Rada SU realizuje zadania przy pomocy powołanych przez siebie sekcji:
kulturalnej, prawnej, rozrywki, itp.



Zadaniem Rady SU jest w szczególności:



Wyrażenie opinii i branie udziału w formowaniu przepisów szkolnych dotyczących
uczniów,



Pomoc i nadzór nad należytym i sumiennym wykonywaniem obowiązków ucznia,



Występowanie w obronie indywidualnych i zbiorowych interesów ucznia, w tym
reagowanie na wszelkie przejawy łamania praw człowieka i ucznia,



Współdziałanie z władzami Szkoły w udzielaniu niezbędnej pomocy uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.



Przewodniczący Rady SU:

 Reprezentuje Radę w stosunkach Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną,
 Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady SU,
 Koordynuje działalność Rady i sekcji.


Zastępcy przewodniczącego Rady SU są odpowiedzialni za kontakty z
samorządami klasowymi,



Władze SU mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z głosem
doradczym i opiniodawczym na zaproszenie jej przewodniczącego,



Władze SU mają prawo zwrócenia się do przewodniczącego Rady Pedagogicznej o
umożliwienie im uczestnictwa w obradach Rady Pedagogicznej,



Samorząd Uczniowski sprawuje opiekę nad sztandarem szkoły,



Do Pocztu Sztandarowego wybierani są uczniowie o nienagannej postawie
uczniowskiej i wzorowym stosunku do obowiązku szkolnego/ powołuje się też
zastępujących w poczcie uczniów, by w razie niemożności wywiązania się ze
swych obowiązków mogli zapewnić pełną obsadę pocztu sztandarowego,



Poczet sztandarowy szkoły uczestniczy we wszystkich wewnątrz i
wewnątrzszkolnych uroczystościach.

VII.

Ordynacja wyborcza do władz Samorządu Uczniowskiego.



Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego organizuje opiekun SU i członkowie
komisji, powołując 5 – osobową komisję wyborczą/ członkami komisji nie mogą
być kandydaci do Rady SU/



Komisja czuwa na d prawidłowym przebiegiem kampanii wyborczej oraz
przeprowadza wybory,



Komisja wyborcza przyjmuje zgłoszenie, przygotowuje i udostępnia alfabetyczną
listę kandydatów, przygotowuje i rozprowadza karty wyborcze,



Kampania wyborcza trwa od pierwszego tygodnia nauki w nowym roku szkolnym,



Wybory odbywają się do 15.09 każdego nowego roku szkolnego,



Do władz Samorządu Szkolnego kandydować może każdy uczeń klasy IV – VI, jeśli
jego kandydatura poparta zostanie przez klasę oraz wychowawcę,



Kandydat do Samorządu Szkolnego musi bardzo dobrze wywiązywać się
z obowiązków szkolnych oraz posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę
z zachowania w roku poprzednim,



Każdy kandydat do władz Samorządu Szkolnego jest odpowiedzialny za przebieg
swojej kampanii wyborczej, w trakcie której ma prawo do:

 Wywieszenia plakatu wyborczego
 Zabiegania o poparcie potencjalnych wyborców poprzez kolportaż ulotek
 Wydrukowania i przedstawienia swojego programu


Wybory do władz SU są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne,



Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom klas IV – VI

 Wyborcy dokonują wyboru władz poprzez postawienie krzyżyka na karcie do
głosowania przy jednym, wybranym przez siebie nazwisku,
 Głos jest ważny, wyłącznie, jeśli wyborca postawi jeden krzyżyk, pozostałe głosy
uznawane są za nieważne,
 Komisja wyborcza rozdziela, a następnie zbiera karty wyborcze w poszczególnych
klasach, dokonuje obliczeń głosów oraz ustala wyniki głosowania, które ogłasza na
tablicy Samorządu Szkolnego, Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje
uczeń klasy V lub VI z największą ilością zdobytych głosów, pozostałe stanowiska
zajmują uczniowie, którzy zdobyli odpowiednią ilość głosów,


Przebieg kampanii wyborczej nadzoruje i uczestniczy w posiedzeniach władz,
opiekun Samorządu Uczniowskiego.

VIII. Współpraca samorządu z innymi organami Szkoły.


W celu właściwej realizacji zadań Samorządu, właściwe jednostki współpracują z
Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną,



Bezpośrednią współpracę Rady Pedagogicznej z SU realizuje opiekun Samorządu.
Funkcję opiekuna może pełnić najwyżej dwóch nauczycieli.



Opiekunem SU może być jedynie nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze
godzin, Kadencja opiekuna trwa jeden rok szkolny,



Opiekun może pełnić swą funkcję przez nieograniczoną ilość kadencji,



Opiekun SU w szczególności:

 Może brać udział w posiedzeniach wszystkich organów SU, z głosem doradczym,
 Tworzy i ma prawo wglądu do dokumentów SU,
 Wspomaga Uczniów w redagowaniu Tablicy Samorządu,
 Udziela każdej (organizacyjnej, technicznej, merytorycznej, itp.) pomocy w
realizacji zadań Samorządu Uczniowskiego.

IX.

Przepisy końcowe.
Regulamin Samorządu Uczniowskiego i jego zmiany zostały zatwierdzone uchwałą
Rady SU, po konsultacjach z Radą Pedagogiczną i Rady SU.
Wszelkie zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane na bieżąco, w miarę potrzeb,
po konsultacjach z wyżej wymienionymi – Radą Pedagogiczną oraz Radą SU.

