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REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
w Szkole Podstawowej nr 3
im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu

Podstawy prawne:
1. Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59) (art. 85)
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I.

Postanowienia ogólne

§1
W Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego działa Samorząd Uczniowski zwany
dalej Samorządem.
§2
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
§3
Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we
wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw
uczniów, takich jak:
1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi
wymogami,
2. prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych
zainteresowań,
4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
§4
Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu
wolontariatu. Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu.
II.

Organy Samorządu Uczniowskiego
§5

Organami Samorządu są:
1. Przewodniczący Samorządu kl. I-III i Przewodniczący Samorządu kl. IV-VIII;
2. Rada Samorządu.
§6
Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi
reprezentantami ogółu uczniów. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
§7
Przewodniczący jest wybierany w wyborach powszechnych przez uczniów klas I-III i IV-VIII
oraz nauczycieli.
§8
Do kompetencji Przewodniczącego należy:
1. kierowanie pracą Samorządu,
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2. organizowanie współpracy Rady Samorządu z Radą Pedagogiczną, Samorządami
klasowymi i organizacjami działającymi w szkole.
Rada Samorządu
§9
W skład Rady Samorządu wchodzą:
1. Przewodniczący Samorządu;
2. Zastępca Przewodniczącego;
3. Sekretarz.
§ 10
Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący w zależności od potrzeb.
§ 11
Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów.
§ 12
Do kompetencji Rady Samorządu należy:
1. opracowanie planu pracy Samorządu;
2. zdanie sprawozdania ze swojej pracy;
3. zorganizowanie referendum oraz opracowanie ankiet w sprawach ważnych dla uczniów
i szkoły;
4. podejmowanie uchwały o zmianie regulaminu Samorządu;
5. przedstawienie opinii uczniów Radzie Pedagogicznej.
§ 13
Radzie Samorządu podlegają przewodniczący klas.
III. Tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego
§ 14
Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza składająca się z 4 osób (3 uczniów i Dyrektor
Szkoły lub nauczyciel wytypowany przez Dyrektora Szkoły w zastępstwie – Opiekun
Samorządu Uczniowskiego).
§ 15
Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:
1. przyjęciem zgłoszeń kandydatów;
2. przygotowanie wyborów;
3. przeprowadzenie wyborów;
4. ogłoszenie wyników.
§ 16
W wyborach na Przewodniczącego Samorządu ma prawo kandydować każdy uczeń klas III
(Mały Samorząd) i klas VI – VIII (Duży Samorząd).
§ 17
Dokumentacja Samorządu:
1. regulamin Samorządu;
2. roczne plany pracy;
3. sprawozdanie z działalności Samorządu.
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IV. Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego
§ 18
Wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego dokonuje Samorząd Uczniowski
w
porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
§ 19
Opiekun Samorządu Uczniowskiego w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję
z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
ustala nowego Opiekuna.
§ 20
Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie:
1. czuwać nad całokształtem prac Samorządu;
2. pośredniczyć między uczniami a nauczycielami;
3. doradzać i wspomagać inicjatywy uczniowskie;
4. pośredniczyć w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach.
§ 21
Samorząd Uczniowski prowadzi radiowęzeł.
1. Radiowęzeł szkolny ma służyć rozwijaniu zainteresowań muzycznych
i dziennikarskich uczniów, kształtowaniu samodzielności, odpowiedzialności,
punktualności oraz pracowitości, a także upowszechnianiu wśród uczniów umiejętności
w zakresie obsługi sprzętu radiowego.
1. Treści przekazywane za pośrednictwem radiowęzła nie mogą naruszać godności
osobistej słuchaczy ani łamać norm społecznych, w tym zasad dobrego wychowania.
Słownictwo użyte w eterze powinno być zgodne z zasadami kulturalnego
oraz poprawnego użytkowania języka. Emitowana muzyka powinna być dostosowana
do wrażliwości odbiorców oraz okoliczności, w których jest emitowana. W dniach świąt
narodowych obligatoryjnie emituje się w trakcie dyżuru przynajmniej jeden utwór
muzyczny dostosowany do okoliczności.
2. Radiowęzeł służy również jako źródło przekazywania informacji społeczności szkolnej
przez dyrekcję.
3. Opiekuna radiowęzła wyznacza dyrektor szkoły.
Opiekun ma następujące obowiązki:
 odpowiada przed dyrektorem szkoły za działanie szkolnego radiowęzła zgodnie
z niniejszymi zasadami;
 ustala skład zespołu redakcyjnego radiowęzła oraz szczegółowe zasady jego
funkcjonowania;
 sprawuje opiekę merytoryczną nad zespołem redakcyjnym, w szczególności
udzielając pomocy w procesie redagowania audycji, udzielając rad oraz służąc
pomocą we wszelkich sprawach dotyczących funkcjonowania radiowęzła;
 sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez zespół redakcyjny zasad zawartych
w niniejszym regulaminie.
4. Harmonogram dyżurów w radiowęźle układa opiekun.
5. W harmonogramie ustala się po dwóch członków zespołu na każdy dyżur oraz jedną
osobę na stałe zastępstwo.
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6. Jeśli osoby wyznaczone na dyżur oraz stałe zastępstwo z uzasadnionych powodów nie
mogą na niego się stawić, wówczas opiekun wyznacza na ten dyżur innego członka
zespołu.
7. Klucz do radiowęzła znajduje się u opiekunów.
8. Uczeń upoważniony do odbioru klucza do radiowęzła odpowiada za pobrany klucz.
9. W pomieszczeniu radiowęzła może jednocześnie przebywać nie więcej
niż
2 członków zespołu redakcyjnego.
10. Na przebywanie w pomieszczeniu radiowęzła poza harmonogramem dyżurów uczeń
musi uzyskać zgodę opiekuna.
11. W pomieszczeniu radiowęzła można umieszczać przedmioty, w tym plakaty, jedynie
za zgodą opiekuna radiowęzła.
12. Uczniowie, upoważnieni do przebywania w pomieszczeniu radiowęzła, odpowiadają
za ład, porządek oraz czystość tego miejsca, a także za powierzony sprzęt.
13. Ewentualne szkody w radiowęźle, w tym dotyczące sprzętu, pokrywa rodzic ucznia,
który je wyrządził.
V. Przepisy końcowe
§ 22
Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich
zainteresowanych stron.
§ 23
Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie
oceniani.
§ 24
Rada Samorządu może dokonać zmian w regulaminie poprzez głosowanie.
§25
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących Samorządu decyduje
Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego
w Sierpcu zaopiniowano uchwałą nr 25/2017/2018 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu
29 listopada 2017. Wprowadzono zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks.
Jana Twardowskiego w Sierpcu nr 23/2017/2018.
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