Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły
Podstawowej w Modlnicy
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.
1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz.
425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

Art. 2.
1. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
Rozdział II
CELE DZIAŁANIA SU
Art. 3.
1. Organ

przedstawicielski

społeczności

uczniowskiej

powołany

w

celu

współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
2. Zwiększenie aktywności uczniów na różnych płaszczyznach działalności
szkoły
3. Kształtowanie świadomej i postawy obywatelskiej oraz samorządności w celu
uchwalenia wspólnych decyzji w sprawie działalności szkoły.
Rozdział III
Kompetencje, zadania, struktura SU
Art. 4.
1. Do wybieranych organów Samorządu Uczniowskiego należą:
a) Samorządy Klasowe
b) Samorząd Uczniowski
Kadencja obu organów trwa 1 rok szkolny.

Art. 5.
1. Do zadań tych organów należą:
a) Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów
klasowych
c) Czynne uczestnictwo w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących
zasad,

współudział

w

realizacji

dydaktycznych,

wychowawczych

i opiekuńczych zadań szkoły.
d) Wdrażanie uczniów z Samorządów Klasowych do aktywnego włączania
się w działalność SU.
e) Informowanie wszystkich uczniów w zespołach klasowych o działalności
Samorządu Uczniowskiego.
f) Diagnoza

aktualnych

zainteresowań

i

potrzeb

uczniów

w

celu

dopasowania do nich swojej działalności.
Rozdział IV
OPIEKUN SU
Art. 6.
1. Opiekę nad pracą SU sprawuje nauczyciel – opiekun SU.
2. Wspomaga on jego działalność poprzez:
a) wsparcie w sprawach organizacyjnych
b) inspirowanie do działania
c) pośrednictwo w kontaktach między Dyrekcją, a SU
Rozdział V
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 7.
1. Zarząd SU składa się z:
a) Przewodniczącego SU
b) Wiceprzewodniczącego SU
c) 4 stałych członków Zarządu
2. Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub
doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres

działalności

i

kompetencje,

okres

jej

istnienia,

przewodniczącego

odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Członkiem sekcji może
zostać każdy uczeń szkoły.
3. Zasady wyboru poszczególnych organów zostały osobno przedstawione w
ogólnodostępnym dokumencie ORDYNACJA WYBORCZA SU.

