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Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 88 w Krakowie

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi:
1) art. 85 Prawa Oświatowego z dnia 14 grudnia 2016r.;
3) Statut Szkoły Podstawowej nr 88 w Krakowie § 11.
Rozdział 1
Samorząd Uczniowski
§1
1. Samorząd Uczniowski, zwany dalej SU, tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Główne zadania Samorządu to:
1) obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych;
2) czynne uczestniczenie w życiu szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad,
współudział w realizacji wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły;
3) wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w
działalność szkoły;
4) organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i
możliwościami szkoły; pomaganie w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości
szkolnych;
5) organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających
trudności w nauce.
3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz
Dyrektorowi we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących
realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, do których
należą:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i
stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych
zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w
porozumieniu z jej Dyrektorem.
4. Do kompetencji Samorządu należy:
1) opracowanie planu pracy Samorządu i zdanie sprawozdania ze swojej pracy;
2) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na
terenie szkoły jednolitego stroju;
3) opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju;
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4) opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych;
5) opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych, innych niż określonych w § 5 ust. 5 rozporządzenia MEN z dnia 11
sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Rozdział 2
Organy Samorządu Uczniowskiego
§2
1. Niezależnymi organami wykonawczymi Samorządu Uczniowskiego są:
1) na szczeblu klas – samorządy klasowe;
2) na szczeblu szkoły – Przewodniczący oraz dwóch zastępców przewodniczącego, którzy
reprezentują Samorząd Uczniowski i są upoważnienie do podejmowania uchwał i opinii
w jego imieniu. Dla realizacji swoich zadań SU może powoływać sekcje stałe lub
doraźne. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.
2. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. Organy Samorządu współpracują ze sobą, mając na względzie przede wszystkim dobro
wszystkich uczniów.
§3
1. Samorząd klasowy składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego.
2. Samorząd klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów na
początku roku szkolnego.
3. Samorządy klasowe są organem opiniotwórczym, doradczym, pomocniczym, ale nie
decyzyjnym w pracach podejmowanych przez Samorząd Uczniowski.
4. Do zadań samorządu klasowego należą:
1) reprezentowanie klasy wobec nauczycieli oraz SU;
2) reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych;
3) występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych;
4) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
5) organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.
5. W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań przez członków samorządów
klasowych w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia
trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim
przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.
§4
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
1) reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Dyrektora;
2) pełni funkcję łącznika między uczniami a pozostałymi organami szkoły;
3) kieruje pracą Samorządu;
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4) organizuje współpracę SU z samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w
szkole;
5) reprezentuje Samorząd na zewnątrz szkoły w środowisku lokalnym.
§5
Zastępcy Przewodniczącego SU:
1) są pełnomocnikami Przewodniczącego;
2) w czasie nieobecności Przewodniczącego pełnią jego obowiązki.
§6
Sekcje samorządu:
1) organizują działalność, do której zostały powołane;
2) współdziałają z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w zakresie zainteresowań
każdej sekcji.
Rozdział 3
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
§ 7
Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
1) czuwa nad całokształtem prac Samorządu;
2) pośredniczy między uczniami a nauczycielami;
3) doradza i wspomaga inicjatywy uczniowskie oraz mobilizuje SU do podejmowania
nowych wyzwań;
4) współpracuje ze wszystkimi organami SU i organami szkoły;
5) jest doradcą we wszystkich dotyczących SU sprawach oraz ma prawo uczestniczenia we
wszystkich formach pracy SU;
6) współtworzy wizerunek organów SU.
§8
1. Wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje
Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
2. Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody.
3. Kadencja opiekuna Samorządu trwa 2 lata.
4. Opiekun Samorządu Uczniowskiego w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z
pełnionej funkcji. Na jego miejsce Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala
nowego opiekuna SU.
Rozdział 4
§ 9
Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:
1) Regulamin Samorządu Uczniowskiego;
2) plany pracy;
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3) sprawozdanie półroczne i roczne z pracy SU.
Rozdział 5
Tryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego
§ 10
1. Samorząd Uczniowski składa się z uczniów wybieranych w wyborach demokratycznych,
czyli powszechnych, równych, tajnych i powszechnych przez uczniów. Kadencja
wszystkich organów SU trwa jeden rok.
2. Wybory do Samorządu Uczniowskiego są ogłaszane przez opiekuna we wrześniu każdego
roku szkolnego, z jednoczesnym podaniem daty wyborów.
3. Kandydatem do Samorządu Uczniowskiego może zostać uczeń szkoły, który uzyskuje
dobre wyniki w nauce i minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania.
4. Zgłoszenie kandydata ma formę pisemną zawiera nazwisko i imię kandydata oraz klasę.
5. Od dnia ustalonego przez opiekuna SU trwa kampania wyborcza kandydatów, która nie
może zakłócać pracy szkoły. Szczegóły techniczne dot. kampanii wyborczej ustala opiekun
w porozumieniu z Dyrektorem. Poszczególni kandydaci maja prawo do prowadzenia
aktywnej kampanii wyborczej, tj. spotkań przedwyborczych oraz akcji plakatowych.
Kampania wyborcza kandydata rozpoczyna się w dniu pisemnego zgłoszenia u opiekuna i
kończy w ostatnimi dniu przed wyborami.
6. Samorządy klasowe, dotychczasowe organy Samorządu Uczniowskiego, Rada
Pedagogiczna i Dyrektor mają obowiązek aktywnego włączenia się w propagowanie idei
wyborczej, mającej na celu jak największy udział Samorządu w wyborach.
7. Członkami SU zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
8. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.
9. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza składająca się z opiekunów SU oraz
przewodniczących klas IV-VIII. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące.
10. Do obowiązków Komisji Wyborczej należy przyjęcie zgłoszeń od kandydata,
przygotowanie wyborów, przeprowadzenie wyborów oraz ogłoszenie wyników.
11. Na karcie do głosowania umieszczone są wszystkie nazwiska i imiona oraz klasa uczniów
kandydujących do Samorządu Uczniowskiego.
12. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie na karcie do głosowania znaczka x przy
wybranym kandydacie. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest została
zniszczona oraz dokonano większej liczby wyboru kandydatów.
13. Wyniki wyborów zostają podane do publicznej wiadomości następnego dnia w formie
komunikatu na tablicy informacyjnej SU.
14. Wybory mogą być unieważnione przez Dyrektora w drodze protestów wyborców
wniesionych na piśmie w ciągu 2 dni od dnia głosowania, jeżeli dopuszczono się istotnego
naruszenia.
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Rozdział 6
Działalność SU
§ 11
1. Zebrania zwołuje opiekun SU. Pierwsze zebranie nowych członków SU zwołuje opiekun
SU.
2. Zebrania SU mogą odbywać się również na wniosek zainteresowanych.
3. Przynajmniej raz w semestrze opiekun SU zwołuje zebranie w celu przedłożenia
sprawozdania z działalności SU.
4. Członka SU można odwołać na wniosek Samorządu, Rady Pedagogicznej, opiekuna SU,
Dyrektora, jeżeli narusza Statut Szkoły, Regulamin Samorządu Uczniowskiego, nie
wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub rażąco nadużywa swoich praw.
Rozdział 7
Przepisy końcowe
§ 12
Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z
Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich
zainteresowanych stron.
§ 13
Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu
negatywnie oceniani.
§ 14
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje
Dyrektor w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.
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