REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
DZIAŁAJĄCEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
IM. ŚWIĘTEJ KINGI
W SANOKU

I. Postanowienia ogólne
§1
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
§2
Samorząd działa zgodnie z ustawą „Prawo oświatowe” z dnia 14 grudnia 2016 roku oraz Statutem
Szkoły.
§3
1. Zasady wybierania i działania Samorządu i jego organów określa Regulamin Samorządu
uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
2. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawa i Statutem Szkoły.
3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
§4
Cele działania Samorządu:
1. zainteresowanie uczniów działalnością społeczną i wolontariatem oraz realizowanie ich
pomysłów;
2. uczenie się samodzielności, współpracy i współdziałania w grupie i w zespole;
3. kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania czasu wolnego;
4. rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;
5. współdziałanie w organizowaniu imprez i uroczystości z Radą Rodziców SP2 i instytucjami
kultury w naszym mieście;
6. propagowanie działań wolontariatu;

7. rozwijanie współpracy z innymi instytucjami działającymi w Sanoku.
§5
1. Samorząd umożliwia uczniom uczestnictwo w całokształcie pracy szkoły.
2. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców
opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
2) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
3) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
3. Samorząd zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie decyzji
przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu.
4. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu
wolontariatu.

II. Organy Samorządu Uczniowskiego
§6
1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Władzami Samorządu są:
− na szczeblu klas: samorządy klasowe,
− na szczeblu szkoły: Rada Samorządu Uczniowskiego.
3. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
− przewodniczący,
− zastępca przewodniczącego,
− sekretarz,
− skarbnik,
− członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego.
4. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok.
5. Członkami Rady Samorządu Uczniowskiego są uczniowie klas IV-VIII.
§7
1. Prace Samorządu koordynuje przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego wraz
z nauczycielem opiekunem.
2. Obowiązkiem Rady Samorządu Uczniowskiego jest prowadzenie sprawozdawczości w formie
protokołów i rozliczeń.

3.Członka władz Rady Samorządu Uczniowskiego można odwołać, jeżeli narusza regulamin
Samorządu, Statut Szkoły lub nie bierze udziału w pracach Rady Samorządu Uczniowskiego.
4. Na miejsce odwołanego członka władz Rady Samorządu Uczniowskiego powołuje się ucznia,
który w wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów lub osobę zgłoszoną i zaakceptowaną
przez Radę.
5. Członek władz Rady może sam zrezygnować z działalności w Radzie. Powołuje się nową
osobę - jak w pkt. 4.
§8
Pierwsze zebranie nowo wybranej Rady Samorządu Uczniowskiego zwołuje opiekun Samorządu
w ciągu trzech tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego.

III. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego
§9
1. W pierwszym tygodniu po rozpoczęciu nauki w każdej klasie przeprowadzane są wybory do
samorządów klasowych w ilości 3 osób. Członkowie samorządów klasowych klas IV-VIII
wchodzą w skład Rady Samorządu Uczniowskiego.
2.Rada Samorządu Uczniowskiego wyłania spośród członków samorządów klasowych w
głosowaniu niejawnym:
− przewodniczącego Rady SU (z największą liczbą głosów),
− zastępcę przewodniczącego Rady SU (drugi wynik głosowania po przewodniczącym),
− sekretarza Radu SU (trzeci wynik głosowania po przewodniczącym),
− skarbnika Rady SU (czwarty wynik głosowania po przewodniczącym).
4. Pozostali uczniowie są członkami Rady Samorządu Uczniowskiego.
5. Z przeprowadzonego głosowania sporządza się protokół.

IV. Zadania Samorządu.
§ 10
Przedstawiciele samorządów klasowych:
a. identyfikują potrzeby uczniów i informują o nich Radę Samorządu Uczniowskiego,
b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej,
naukowej w szkole,
c. informują uczniów o działalności Rady Samorządu Uczniowskiego.

§ 11
Rada Samorządu Uczniowskiego:

1. dba o interesy wszystkich uczniów i podejmuje działania w ramach uprawnień zawartych w § 5
(ustęp 2);
2. współpracuje z Dyrekcją szkoły;
3. współpracuje z opiekunem Samorządu;
4. sporządza dokumentację swojej działalności.
§ 12
Samorząd korzysta ze środków finansowych wypracowanych przez siebie, może także ze środków
przekazywanych przez Radę Rodziców, inne instytucje i organizacje oraz osoby prywatne.
§ 13
Samorząd działa na podstawie rocznego planu pracy, zatwierdzanego podczas zebrania Rady
Samorządu Uczniowskiego.
§ 14
1. Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb,
nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Uchwały Rady Samorządu, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów (przy
minimalnej obecności co najmniej 2/3 członków Rady).
§ 15
Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje zespoły zajmujące się działaniami w różnych
obszarach zgodnie z aktualnymi potrzebami i kreatywnymi pomysłami społeczności uczniowskiej.

V. Zadania opiekuna Samorządu
§ 16
1. Koordynatorem samorządowych działań Samorządu jest opiekun (opiekunowie) powołany
spośród grona nauczycielskiego przez uczniów.
2. Opiekun Samorządu ma za zadanie:
1) czuwać nad całokształtem prac Samorządu;
2) pośredniczyć między uczniami a dyrekcją szkoły i nauczycielami, oraz innymi
organizacjami działającymi w szkole;
3) doradzać i wspomagać inicjatywy uczniowskie.

VI. Dokumentacja Samorządu
§ 17
Dokumentacja działań Samorządu obejmuje:
1. Regulamin Samorządu;
2. roczny plany pracy;
3. sprawozdanie z działalności Samorządu;
4. dokumentację finansów;

5. opinie i wnioski przedstawiane radzie pedagogicznej i Dyrekcji.

