Załącznik Nr 3

R E G U LA M I N
Samorządu Uczniowskiego

§1

Samorząd Uczniowski to cała uczniowska społeczność, która wybiera Radę
Samorządu Uczniowskiego.

§2

RSU wybierana jest co rok w wyniku demokratycznych, tajnych wyborów,
dokonywanych przez

uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej,

I – III gimnazjum i I – III zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły
przysposabiającej do pracy.
1. Wybranym moŜe być kaŜdy uczeń, który ma prawo wybierania.
2. Kandyduje po 3 uczniów z klas IV – VI szkoły podstawowej,
I – III gimnazjum i I – III zawodowej i przysposabiającej do pracy.
3. Aktu wyboru dokonuje się skreślając nazwisko jednego kandydata z kaŜdej
klasy.
4. Głosować moŜna tylko osobiście poprzez wrzucenie karty do głosowania do
urny wyborczej.

§3

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego zwołują zebranie przedwyborcze, na
którym powołana zostaje komisja wyborcza złoŜona z przewodniczących
samorządów klasowych.
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PowyŜsza komisja ustala termin i sposób organizacji wyborów, organizuje
spotkania kandydatów do RSU, prowadzi wybory, ogłasza wyniki.

§4

Na zebraniu powyborczym odbywa się ślubowanie nowej RSU i przedstawienie
funkcji poszczególnych członków.

§5

RSU wspólnie z opiekunem opracowuje roczny plan pracy. Treść powyŜszego
planu powstaje w oparciu o plan pracy ośrodka oraz uwzględnionych
propozycji:
- dyrekcji szkoły,
- społeczności uczniowskiej,
- organizacji działających na terenie szkoły.

§6

RSU składa się z:
- prezydium RSU (przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik),
- przewodniczących

poszczególnych

sekcji:

kulturalno-rozrywkowej,

porządkowej, dekoracyjnej.

§7

Samorząd moŜe przedstawiać radzie pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i
opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:
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- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
- organizacji Ŝycia szkolnego, umoŜliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a moŜliwością rozwijania i
zaspokajania własnych zainteresowań,
- wybory nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
- zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
- organizowania
rozrywkowej

działalności
zgodnie

z

kulturalnej,
własnymi

oświatowej,
potrzebami

sportowej
i

oraz

moŜliwościami

organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.

§8

Samorząd uczniowski na prośbę dyrekcji szkoły wyraŜa poprzez swoich
przedstawicieli opinię o pracy nauczyciela.

§9

RSU prowadzi gazetkę informacyjną i tematyczną.

§ 10

RSU wyznacza dyŜury ogólnoszkolne.
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