REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
W KAWNICACH
ROZDZIAŁ I

Podstawa prawna.

Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach zwany dalej
„SAMORZĄDEM” działa na podstawie:
Ustawy z dnia 7 września 19991 roku o SYSTEMIE OŚWIATY.
STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KAWNICACH.
Niniejszego REGULAMINU.

ROZDZIAŁ II

Zakres i przedmiot działania.

1. SAMORZĄD tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Organa samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. W swej działalności samorząd współdziała i współpracuje z opiekunem samorządu, dyrektorem szkoły, radą
pedagogiczną..
4. Terenem działania SAMORZĄDU jest szkoła.
5. SAMORZĄD prowadzi działalność na podstawie przygotowanego przez siebie planu pracy.
6. Do zakresu działań SAMORZĄDU należy przedstawienie radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wniosków
i opinii we wszystkich sprawach szkoły.
7. Do zadań SAMORZĄDU należy w szczególności wnioskowanie i opiniowanie praw uczniowskich, takich jak:
• prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i 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 organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
• prawo do współorganizowania wszelkich uroczystości szkolnych,
• prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

ROZDZIAŁ III

Organizacja, organa i zasady działania
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

1. W skład SAMORZĄDU wchodzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. SAMORZĄD na swym pierwszym posiedzeniu w nowym roku szkolnym wybiera organa samorządu.
4. W skład RADY SAMORZĄDU wchodzą
• PRZEWODNICZĄCY;
• ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO;
• SKARBNIK;
• SEKRETARZ;
• wytypowani przez samorządy klasowe uczniowie (po trzech ) z klas: IV, V, VI.
4. RADA SAMORZĄDU powołuje sekcje robocze do organizowania życia szkolnego:
kulturalno-oświatową;
porządkową;
„SERCE”.
5. SAMORZĄD UCZNIOWSKI opiekuje się sztandarem szkoły według założeń Ceremoniału Szkolnego.
6. Przewodniczący samorządu organizuje i kieruje pracą SAMORZĄDU oraz reprezentuje uczniów we wszystkich
kontaktach wewnątrz szkoły.
7. Kadencja organów SAMORZĄDU trwa 1 rok.

