Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Nr 8 we Włocławku
Rozdział 1
Struktura Samorządu Uczniowskiego
1. W Zespole Szkół Nr 8 we Włocławku uczniowie są reprezentowani przez Samorząd
Uczniowski, który funkcjonuje w Szkole Podstawowej nr 8 im 3.Warszawskiego Pułku
Pontonowego;
2. Samorząd Uczniowski jest jednym z organów Szkoły, a podstawą jego działalności jest
Statut Szkoły i zgodny z nim Regulamin Samorządu Uczniowskiego opracowany przez
ogół uczniów, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez Prezydium
SU
3. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
4. Reprezentantem Samorządu Uczniowskiego jest przewodniczący i jego zastępca oraz
Rada Uczniowska, w skład której wchodzą trzyosobowe samorządy klasowe
wszystkich oddziałów.
5. Samorząd Uczniowski wybiera przewodniczącego na zasadach określonych
w ordynacji wyborczej.
6. Na czele Rady Uczniowskiej stoi przewodniczący.
7. W skład Prezydium Rady Uczniowskiej wchodzą:
a. przewodniczący,
b. zastępca przewodniczącego,
c. skarbnik
d. liderzy poszczególnych sekcji.
8. Sekcjami samorządu uczniowskiego są:
sekcja dekoracyjna,
sekcja organizacyjna,
sekcja medialna.
Rozdział 2
Zasady działania Samorządu Uczniowskiego
1. Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów.
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany
przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy
samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
4. Nowy przewodniczący Rady Uczniowskiej przedstawia propozycję planu pracy na
pierwszym spotkaniu Rady w nowym roku szkolnym.
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Rozdział 3
Prawa uczniów
1. Prawa Samorządu Uczniowskiego wynikają z założeń Statutu szkoły. ( § 79)
2. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie
we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych
praw uczniów, takich jak:
prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami edukacyjnymi,
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań,
prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
prawo
organizowania
działalności
kulturalnej,
oświatowej,
sportowej
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
prawo do organizowania debat;
prawo opiniowania propozycji skreślenia z listy uczniów.
3. Przewodniczący Rady Uczniowskiej ma prawo do zwoływania zebrań samorządów
oddziałów za zgodą dyrektora. W trakcie każdego zebrania przewodniczący
lub zastępca sporządzają protokół z jego przebiegu.
4. W sprawach dotyczących uczniów przedstawiciele Rady Uczniowskiej mają prawo
uczestniczyć w posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
5. Samorząd Uczniowski zgłasza petycje do dyrektora lub Rady Pedagogicznej. W obu
przypadkach musi otrzymać rozstrzygająca odpowiedź.
6. Samorząd Uczniowski ma prawo do odbywania zebrań konsultacyjnowychowawczych z dyrektorem i opiekunem Samorządu.
7. Samorząd uczniowski może wystąpić o zawieszenie wykonania kary w stosunku
do każdego ucznia. Wystąpienie nie jest wiążące dla decyzji dyrektora.
8. W sprawach dotyczących oddziału przewodniczący oddziału ma prawo, po uzyskaniu
wcześniejszej zgody dyrektora szkoły, uczestniczyć w posiedzeniach Rady
Pedagogicznej.
9. Samorząd ma prawo wydawać własne informacje i komunikaty, po uzgodnieniu
z opiekunem Samorządu Uczniowskiego.
10. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania
z zakresu wolontariatu.
11. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
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Rozdział 4
Obowiązki uczniów
Obowiązkiem każdego członka Samorządu Uczniowskiego jest przestrzeganie założeń Statutu
szkoły, a w szczególności §81. Statutu (obowiązki ucznia).
1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
2. brać udział we wszystkich zaplanowanych w planie lekcji danego oddziału zajęciach
edukacyjnych,
3. przedstawiać nauczycielom uczącym przedmiotów przewidzianych szkolnym planem
nauczania zaświadczenia lekarskie lub informacje od rodziców o ewentualnym
zwolnieniu z danej lekcji przed wyjściem ze szkoły, podobnie w sytuacji złego
samopoczucia, sytuacji losowych, udziału w zawodach i innych okolicznościach
uniemożliwiających udział w lekcji, a ponadto w ciągu tygodnia przedstawić
usprawiedliwianie rodziców lub usprawiedliwienie lekarskie,
4. przygotowywać się do zajęć poprzez wykonanie pracy pisemnej, zebranie materiału
przedmiotowego, przeczytanie tekstów źródłowych i lektur szkolnych lub w inny
sposób zaproponowany przez nauczyciela,
5. właściwie zachowywać się w trakcie zajęć szkolnych, uczestniczyć w realizowanych
zadaniach, ćwiczeniach; wykonywać polecenia nauczycieli; prowadzić zeszyty
przedmiotowe, być wyposażonym w schludne i obłożone podręczniki, przybory
szkolne, lektury, zachowywać ład i porządek, przestrzegać zasad dyscypliny pracy,
przejawiać aktywność w zakresie treści lekcji, tworzyć atmosferę skupienia przy
twórczej pracy, uczestniczyć w dyskusjach,
6. właściwie zachowywać wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły
oraz pozostałych uczniów; przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu
do kolegów, nauczycieli i innych pracowników zespołu, a szczególnie:
a) przeciwstawiać się przejawom wulgarności i brutalności,
b) szanować poglądy i przekonania religijne innych ludzi,
c) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
d) szanować godność i nietykalność osobistą własną i innych,
e) dbać o wizerunek ucznia i dobre imię szkoły,
7. ponosić odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę, dbać o schludny wygląd
oraz noszenie stroju szkolnego oraz stroju galowego (biała bluzka lub koszula, czarna
lub granatowa spódnica lub spodnie) stosownie do okoliczności,
8. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, a w szczególności:
a) szanować mienie własne i cudze,
b) nie zaśmiecać pomieszczeń, utrzymywać je w czystości i porządku, zmieniać
obuwie,
c) nie niszczyć ścian, elewacji budynku, sprzętu,
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9. podporządkowywać się zaleceniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli
oraz ustaleniom rady samorządu uczniowskiego lub klasowego,
10. nie oddalać się w czasie trwania zajęć poza obiekty szkoły bez zgody nauczyciela,
11. dostarczać usprawiedliwienia spóźnień i nieobecności w szkole napisane przez
rodziców w terminie 7 dni,
12. dostarczać wskazania lekarskie dotyczące zwolnienia z niektórych zajęć,
13. nie przynosić ozdób i przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,
14. nie korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego w czasie wszystkich zajęć,
z wyjątkiem sytuacji wymagających porozumiewania się w pilnych sprawach
pod nadzorem nauczyciela,
15. korzystać z urządzeń elektronicznych na terenie szkoły pod nadzorem nauczyciela
zgodnie z regulaminem pracowni, w której znajdują się te urządzenia,
16. w wyjątkowych sytuacjach wymagających skontaktowania się z rodzicami ma prawo
do bezpłatnego korzystania z telefonu szkolnego.
Rozdział 5
Ordynacja wyborcza
Poniższa ordynacja reguluje organizację i przebieg wyborów na stanowisko
przewodniczącego Rady Uczniowskiej oraz wyboru zastępcy przewodniczącego i wyznaczania
liderów sekcji: organizacyjnej, dekoracyjnej, sportowej i medialnej.
§1
Kadencja SU
Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok. Wybory do Samorządu Uczniowskiego
odbywają się w następującym trybie:
1. we wrześniu każdego roku szkolnego uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej
typują po 3 osoby na kandydatów do Prezydium SU;
2.
Samorząd wybierany jest w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim
i powszechnym.
3. Wybory przeprowadzane są pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna
Samorządu.
4. Prezydium Samorządu Uczniowskiego wybiera spośród kandydatów wyłonionych
w drodze głosowania:
a) Przewodniczącego;
b) Zastępcę Przewodniczącego
c) Skarbnika
d) Sekretarza
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§2
Przewodniczący SU
1. Przewodniczący Samorządu wybierany jest przez uczniów szkoły w powszednich
wyborach, przy czym kandydat musi uzyskać największą liczbę głosów.
2. Kadencja Przewodniczącego Samorządu trwa 1 rok.
3. Z uzasadnionej przyczyny może on podać się do dymisji przed upływem kadencji.
W takim przypadku jego obowiązki przejmuje zastępca Przewodniczącego
Samorządu.
§3
Kandydaci na stanowisko przewodniczącego Rady Uczniowskiej
1. Na przewodniczącego Rady Uczniowskiej mogą kandydować uczniowie wszystkich
klas .
2. Każdy z kandydatów musi mieć zgodę wychowawcy na kandydowanie na stanowisko
przewodniczącego Rady Uczniowskiej.
§4
Kampania wyborcza
1. Kandydatury na przewodniczącego zgłaszane są przez trójki klasowe poszczególnych
oddziałów (w porozumieniu z całym zespołem klasowym) obecnemu
przewodniczącemu lub jego zastępcy.
2. Kandydat ma prawo zorganizować swoją kampanię wyborczą. Kampania ma się
odbywać na terenie szkoły, maksymalnie może trwać tydzień.
§5
Głosowanie
1. Przewodniczący wraz z opiekunem Rady Uczniowskiej powołuje czteroosobową
komisję wyborczą, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem wyborów
(przeprowadza wybory, oblicza głosy). Żaden z członków komisji wyborczej nie może
być kandydatem w wyborach.
2. Głosowanie w wyborach jest tajne, równe, powszechne i bezpośrednie.
3. W głosowaniu biorą udział uprawnieni uczniowie szkoły.
4. Po przeprowadzeniu głosowania wszystkie kartki zbierane są przez członków komisji
wyborczej (ważny jest głos tylko na jednego kandydata).
5. Po przeliczeniu wszystkich głosów komisja wyborcza ogłasza wynik wyborów i pisze
protokół z ich przebiegu.
6. Wybory wygrywa kandydat z największą liczbą głosów i automatycznie zostaje
przewodniczącym Rady Uczniowskiej.
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§6
Prezydium Samorządu Uczniowskiego
1. Przewodniczący powołuje swojego zastępcę (powinna to być osoba, która uzyskała
drugi wynik w głosowaniu).
2. Skarbnikiem i sekretarzem zostają osoby , które uzyskały największą liczbę głosów
w swojej kategorii.
3. Przewodniczący powołuje liderów i członków sekcji: dekoracyjnej, organizacyjnej
i medialnej.
4. Liderem lub członkiem poszczególnych sekcji może zostać każdy uczeń szkoły, który
zgłosi swą kandydaturę opiekunowi Rady Uczniowskiej.
§7
Odwołanie przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
1. Wniosek o odwołanie przewodniczącego Rady Uczniowskiej może zostać złożony
w sytuacji:
a) rażącego naruszenia przez niego Statutu szkoły,
b) braku udziału w pracach SU
c) otrzymania nagany wychowawczy klasy lub dyrektora szkoły
d) ośmieszania pełnionej przez niego funkcji,
e) działania na szkodę społeczności uczniowskiej,
f) nieskutecznego pełnienia przez Prezydium Samorządu Uczniowskiego swoich
funkcji.
2. Wniosek o odwołanie przewodniczącego SU wraz z jego uzasadnieniem może zgłosić
do opiekuna Samorządu Uczniowskiego grupa minimum 40 uczniów – z zachowaniem
formy pisemnej i podpisami wnioskujących. Opiekun może odrzucić wniosek
z przyczyn formalnych.
3. Wniosek poddaje się pod głosowanie uprawnionych do głosowania uczniów szkoły –
analogicznie do procedury wyboru przewodniczącego; czteroosobową komisję liczącą
głosy powołuje – spośród uczniów – opiekun Samorządu Uczniowskiego.
4. Przewodniczący zostaje odwołany wraz z całym Prezydium zwykłą większością
głosów.
5. W sytuacjach, o których mowa w pkt. 1, przewodniczącego Rady Uczniowskiej może
odwołać w głosowaniu zwykłą większością głosów Rada Pedagogiczna –
po zasięgnięciu opinii Rady Uczniowskiej i opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
Opinie te nie są dla Rady Pedagogicznej wiążące.
6. Wakat obejmuje osoba, która w ostatnich wyborach przewodniczącego Rady
Uczniowskiej zajęła trzecie miejsce.
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Rozdział 6
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Opiekun Samorządu pełni funkcję doradczą.
Opiekun wybierany jest przez uczniów co 4 lata.
Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich zebraniach Samorządu.
Opiekun jest jedyną osobą, która w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczniów
z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością Samorządu.
Rozdział 7
Zebrania oraz dokumentacja SU
Zebrania Samorządu odbywają się raz w tygodniu w ustalonym przez Prezydium dniu.
Obecność wszystkich członków Samorządu na zebraniach jest obowiązkowa.
Samorząd ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania na początku roku
szkolnego (ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny, uchwalenie regulaminu)
oraz pod koniec roku szkolnego (podsumowanie pracy, wnioski do dalszej pracy).
Praca Samorządu musi być dokumentowana.
Członkowie Samorządu mają obowiązek przedstawić Opiekunowi semestralne
sprawozdanie ze swojej działalności.
Dokumentacja Samorządu prowadzona jest pod nadzorem Opiekuna.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Rozdział 8
Finanse Samorządu Uczniowskiego
Samorząd uczniowski utrzymuje się ze składek , które zbierane są jeden raz w roku
szkolnym. Wysokość składki ustalana jest na początku roku szkolnego.
W celu zwiększenia swoich środków SU ma prawo do prowadzenia działalności
zarobkowej polegającej na sprzedaży słodyczy, własnych wyrobów, przyborów
szkolnych itp.
Nad finansami czuwa Skarbnik wybrany podczas wyborów.
Obowiązkiem skarbnika jest prowadzenie dokumentacji finansowej z bieżących
wydatków, a na koniec każdego semestru składa on sprawozdanie finansowe.
Środki SU wydawane są na działalność SU (materiały papiernicze, nagrody
w konkursach organizowanych przez SU) , mogą być także dowolnie rozdysponowane
na rzecz szkoły i uczniów.
W przypadku większych wydatków , 100zł i więcej wymagana jest zgoda Rady
Uczniowskiej wydana na zebraniu SU większością głosów.
Środki SU zdeponowane są w kasie w sekretariacie szkolnym.
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Rozdział 8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego musi zostać przyjęty przez Samorząd
Uczniowski oraz zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną.
2. Zmiany regulaminu Samorządu Uczniowskiego mogą być dokonywane przez Radę
Uczniowską i muszą zostać zaakceptowane przez Radę Pedagogiczną.
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