Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
w Namysłowie
I.
1.

Wstęp
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie
działa w oparciu o art. 55 „Ustawy o systemie oświaty” z dnia 07.09.1991 r.

2. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły.
3.

Samorządność uczniów klas I – III ogranicza się do wyboru przez uczniów i wychowawcę
klasy Przewodniczącego klasy.

II.

Organami Samorządu Uczniowskiego są:


Rada Samorządu Uczniowskiego,

 przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
1. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa rok.
2.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego kieruje pracą Samorządu i organizuje
współdziałanie tegoż z samorządami klasowymi i innymi organizacjami działającymi w
szkole.

3. Rada Samorządu składa się z pięciu osób:
 przewodniczący,
 wiceprzewodniczący,
 sekretarz,
 dwóch członków Samorządu.
4. Zebrania Rady zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w
miesiącu.
5. Radzie Samorządu podlegają przewodniczący klas.
6. Rada Samorządu jest pośrednim wyrazicielem woli uczniów wobec dyrektora szkoły i Rady
Pedagogicznej.
Zadania Rady Samorządy:
 uchwalenie regulaminu Samorządu i innych regulaminów wewnętrznych,
 opracowanie planu pracy Samorządu i konsekwentne wywiązywanie się z zadań,


podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu,

 powadzenie dokumentacji pracy Samorządu,
 prowadzenie gospodarki finansowej.
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III.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego:

1. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny. Wybory odbywają się na
początku roku szkolnego (wrzesień, październik).
2. Wybory do władz Samorządu odbywają się tajnie.
3.

Wybory organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza powoływana przez Radę.

4. Wybory delegatów Rady Przedstawicieli Samorządu odbywają się we wrześniu w każdej
klasie osobno (dwie osoby z każdej klasy).
5.

Kandydaci do Rady Samorządu mogą wziąć udział w kampanii przedwyborczej (plakaty,
apele).

6.

Członkami Samorządu Uczniowskiego zostają ci uczniowie, którzy w czasie wyborów
uzyskali największą liczbę głosów.

7. Przewodniczącym zostaje osoba z największą liczbą głosów.
IV.

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego:
 regulamin Samorządu,
 zeszyt protokołów,
 roczne plany pracy,
 rozliczenia finansowe bieżących wpływów i wydatków.

V.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego.


opiekun wybierany jest w tajnym głosowaniu przez członków Samorządu,



jest on doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu,

 ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.
I.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.
2. Każdy członek Samorządu Uczniowskiego otrzymuje na czas trwania kadencji własny
egzemplarz regulaminy.
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