Regulamin Samorządu Uczniowskiego
w Szkole Podstawowej nr 132 w Warszawie
Uchwalono na podst. art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2018.0.996).
§1
Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie
szkoły. Władzami samorządu uczniowskiego są:
•

na szczeblu klas - samorządy klasowe,

•

na szczeblu szkoły – prezydium samorządu uczniowskiego.

Prezydium składa się z:
•

Przewodniczącego SU

•

Zastępcy Przewodniczącego SU,

•

Przedstawicieli klas, należących do różnych zespołów SU.
§2

Samorząd uczniowski, działający w Szkole Podstawowej nr 132 w Warszawie, zwany dalej SU,
działa na podstawie Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.
§3
•

Władze SU wybierane są przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i
powszechnym.

•

Data

wyborów

zostaje

wybrana

przez

Opiekuna

Samorządu

Uczniowskiego

w porozumieniu z dyrektorem placówki.
•

Wybory do władz samorządu poprzedza kampania wyborcza prowadzona przez
poszczególnych kandydatów.

•

Przewodniczącym zostaje uczeń z największym poparciem, zaś stanowisko zastępcy osoba
z drugą największą liczbą głosów. Kadencja obejmuje 1 rok szkolny.

•

Przewodniczący oraz każdy członek władz SU może zrezygnować z kandydatury tylko z
uzasadnionej przyczyny. Jeśli taka osoba zrezygnuje z funkcji przewodniczącego,
przejmuje ją zastępca.

•

Członka władz samorządu można odwołać lub ukarać, jeżeli narusza on regulamin lub nie
wypełnia swoich obowiązków.

•

Samorząd pracuje w zespołach, które wybiera się na pierwszym zebraniu.

•

SU w porozumieniu z dyrektorem szkoły ma prawo do podejmowania różnych działań na
rzecz szkoły lub uczniów.
§4

1.Kandydaturę zgłaszają do opiekunów Samorządu Uczniowskiego wychowawcy klas,
w terminie co najmniej 7 dni przed datą wyborów.
2. Kandydat powinien:
• posiadać ocenę co najmniej bardzo dobrą z zachowania,
• przestrzegać zasad zachowania się w szkole i poza szkołą,
• dbać o bezpieczeństwo swoje i innych,
• być koleżeński, grzeczny, kulturalny, przebojowy, pomysłowy,
• umieć współpracować w grupie,
• umieć podejmować decyzje, negocjacje,
• chętnie działać na rzecz uczniów,
• dbać o mowę ojczystą,
• godnie i z dumą reprezentować społeczność uczniowską.

3.Kandydatura może być zgłoszona tylko za zgodą kandydata i wychowawcy klasy, do której
kandydat należy.
4. Każda klasa może wystawić jednego kandydata.
5.Na 7 dni przed wyborami, Szkolna Komisja Wyborcza ogłasza oficjalną listę kandydatów na
tablicy ogłoszeń.
§5
Zasady prowadzenia kampanii wyborczej:
1. Kampania trwa 7 dni, od zamknięcia listy kandydatów do godziny 15.00. dnia poprzedzającego

wybory.
2. Kampania wyborcza prowadzona jest tylko na terenie Szkoły Podstawowej nr 132 im. Sándora

Petőfiego w Warszawie. Zabronione jest prowadzenie kampanii wyborczej poza szkołą oraz w
trakcie zajęć lekcyjnych.
3. Kandydaci na gazetce ściennej SU przedstawiają swoje zdjęcie, informacje o sobie oraz pomysły

na swoją działalność w Samorządzie Uczniowskim.
Podczas kampanii wyborczej obowiązują zasady „fair play” –zabronione jest organizowanie
konkursów, rozdawanie nagród lub częstowanie wyborców (np. słodyczami), nie wolno zmuszać
wyborcy do oddania głosu niezgodnie

4. z jego zamiarami. Nie wolno prowadzić kampanii przeciwko innemu kandydatowi, nie wolno

niszczyć mienia szkoły.
5. Za kampanię kandydatów są odpowiedzialni sami kandydaci.
6. Po zakończeniu kampanii wyborczej wszystkie materiały należy usunąć.
7. Za złamanie zasad ordynacji wyborczej, kandydatowi grozi usunięcie z listy kandydatów.

8.W dniu głosowania obowiązuje zakaz prowadzenia kampanii wyborczej.
§6
Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi
szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:
•

prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
oraz stawianymi wymaganiami;

•

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 uczestniczenia w redagowaniu i wydawaniu gazetki 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.

Kompetencje samorządu uczniowskiego:
•

uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego,

•

aktywne działanie w szkole,

•

wypowiadanie własnej opinii na każdy omawiany temat,

•

wybór Rzecznika Praw Ucznia.
§7

Opiekuna samorządu uczniowskiego wybiera ogół uczniów w czerwcu. Wybory Opiekuna SU są
równe, tajne, bezpośrednie oraz powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim
nauczycielom. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.
Opiekun pełni funkcję doradczą samorządu. Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status
stałego obserwatora, który ma prawo głosu w trakcie obrad prezydium i koordynatora działalności
Samorządu. Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.

Kadencja Opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny.
§8
Wszystkie decyzje prezydium i samorządów klasowych podejmuje się większością głosów w
obecności co najmniej połowy ich składu. Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą
być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.
§9
Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas obrad Prezydium Samorządu Szkolnego na
wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU oraz dyrekcji szkoły

