REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W LEGIONOWIE

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie.
§2
Samorząd Uczniowski działający w Szkole Podstawowej nr 7 w Legionowie zwany dalej SU
działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991r. (Dz. U. z 1991r., nr 95, poz.
425 ze zmianami), Statutu Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie oraz niniejszego
Regulaminu.

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU
§3
Do głównych celów działalności SU naleŜą:
a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych
decyzji w sprawach szkoły,
b. przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców
wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie
własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,
rozrywkowej, naukowej w szkole.

Rozdział III: OPIEKUN SU
§4
Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.
§5
Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU są tajne, bezpośrednie i
powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.
§6
Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:
a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
b. inspirowanie uczniów do działania,
c. pośredniczenie w kontaktach SU z Dyrektorem Szkoły oraz Radą Pedagogiczną.

Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA
§7
Do wybieralnych organów SU naleŜą:
1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
2. Rada Samorządu Uczniowskiego.
3. Sekcje stałe i doraźne.
Kadencja wybieralnych organów SU trwa 1 rok.
§8
Przedstawiciele Samorządów Klasowych:
a. identyfikują potrzeby uczniów,
b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,
rozrywkowej i naukowej w szkole,

c. informują uczniów o działalności Zarządu SU.
Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane
jest Radą Samorządu Uczniowskiego.
§9
Do obowiązków Rady SU naleŜy:
a. współpraca z Zarządem i Opiekunem SU,
b. uczestnictwo w pracach Rady Samorządu Uczniowskiego i realizacja celów SU,
c. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub Dyrektora Szkoły,
d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.
§ 10
Do kompetencji Rady SU naleŜy:
a. zatwierdzanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i Trybu Przeprowadzania Wyborów
do Zarządu Samorządu Uczniowskiego,
b. zatwierdzanie projektu planu pracy Samorządu Uczniowskiego,
c. powoływanie stałych i doraźnych sekcji w zaleŜności od potrzeb,
d. przyjmowanie sprawozdań z działalności Samorządu Uczniowskiego i poszczególnych
sekcji,
e. zgłaszanie własnych propozycji do organizacji pracy Samorządu Uczniowskiego,
f. opiniowanie dokumentów szkolnych.
Zebrania Rady zwołuje Zarząd Samorządu Uczniowskiego w zaleŜności od potrzeb.
Prawo do udziału w zebraniach Rady mają wszyscy uczniowie.
§ 11
Do zadań Zarządu SU naleŜy:

a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
b. opracowywanie projektów Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i Trybu
Przeprowadzania Wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego,
c. opracowanie projektu planu pracy SU,
d. reprezentowanie wszystkich uczniów wobec rady Rodziców, Rady Pedagogicznej
i Dyrektora Szkoły,
e. kierowanie pracą SU,
f. organizowanie współpracy SU z organizacjami działającymi w szkole,
g. przewodniczenie zebraniom Rady SU,
h. prowadzenie bieŜącej dokumentacji prac SU.
§ 12
W skład Zarządu SU wchodzą:
1. Przewodniczący,
2. Zastępca Przewodniczącego,
3. Sekretarz,
4. Skarbnik.
§ 13
1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy jej członków.
2. Decyzje Rady SU oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez Dyrektora Szkoły gdy są
sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA DO ZARZĄDU SU
§ 14
Wybory przeprowadza komisja wyborcza składająca się z przewodniczących Samorządów
Klasowych klas VI.
§ 15
Członkowie komisji wyborczej nie kandydują w wyborach.
§ 16
Bierne prawo wyborcze (moŜliwość kandydowania) przysługuje uczniom klas IV i V, którzy
otrzymali ocenę dobrą zachowania na koniec I semestru i wykazali się ponadprzeciętnym
zaangaŜowaniem w prace na rzecz swojej klasy lub szkoły potwierdzone przez wychowawcę
klasy.
§ 17
Czynne prawo wyborcze (moŜliwość wybierania) przysługuje wszystkim uczniom
klas I-VI.
§ 18
Wybory odbywają się w pierwszym tygodniu czerwca.
§ 19
Do obowiązków komisji wyborczej naleŜy:
a. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów,
b. przygotowanie wyborów,
c. przeprowadzenie wyborów,
d. obliczanie głosów,
e. sporządzenie protokołu.
§ 20
Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa Opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz
Zarząd Samorządu Uczniowskiego, którego kadencja dobiega końca.

§ 21
Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego przebiegają w następujący sposób:
a. termin wyborów ogłasza Przewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego
b. kandydaci powinni zebrać w określonym terminie podpisy osób popierających ich
zgłoszenie spośród uczniów wszystkich klas posiadających czynne prawo wyborcze w
ilości 25 podpisów
c. kandydat powinien wziąć udział w kampanii wyborczej, która trwa 2 tygodnie przed
wyborami (programy wyborcze, plakaty, apele, audycje przez radiowęzeł)
d. podczas trwania kampanii obowiązuje bezwarunkowo zasada FAIR PLAY
e. na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są alfabetycznie
f. głosujący zaznacza na karcie do głosowania co najwyŜej nazwiska 4 kandydatów
g. członkami Zarządu Samorządu Uczniowskiego zostaje 4 kandydatów z największą
liczbą głosów
h. na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego, skarbnika i sekretarza
§ 22
1. Mandat członka Zarządu SU wygasa w razie:
a. rezygnacji,
b. końca kadencji,
c. po ukończeniu nauki w szkole
§ 23
1. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji w miejsce członków Zarządu SU Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki (kolejni kandydaci z listy o największej
liczbie głosów w wyborach do zarządu SU)
2. W przypadku Przewodniczącego Zarządu SU - na czas określony obowiązki
Przewodniczącego pełni jego Zastępca.

Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24
1. Zmiany Regulaminu SU moŜna dokonać podczas wspólnych obrad Rady SU i Zarządu SU
na wniosek Przewodniczącego Zarządu SU, Opiekuna SU , Dyrektora Szkoły lub co najmniej
połowy członków Zarządu SU lub Rady SU
2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w Ŝycie po upływie dwóch tygodni od daty jej
podjęcia.

