REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie
Klasy IV - VIII

Podstawa prawna:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r;
2. Statut SP10 w Rzeszowie;
3. Program wychowawczo – profilaktyczny SP10;
4. Konwencja Praw Dziecka;
5. Kodeks norm.

Spis treści:
1. Cele, prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego;
2. Władze Samorządu Uczniowskiego i ich wybór;
3. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
4. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział 1
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2.

Główne cele SU to:
1) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i obywatelskich;
2) wdrażanie do odpowiedzialności i tolerancji;
3) rozwijanie poczucia empatii;
4) angażowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły;
5) uczenie współdziałania w grupie;
6) rozwijanie poczucia przynależności do wspólnoty szkolnej;
7) kształtowanie partnerskich relacji w stosunkach uczniowie – nauczyciele w
realizacji zadań wychowawczych szkoły.

3. Samorząd Uczniowski ma prawo:
1) przedstawić Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej wnioski i propozycje w sprawach
dotyczących organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej
zgodnie z możliwościami organizacyjnymi szkoły;
2) redagować gazetkę szkolną;
3) korzystać z radiowęzła szkolnego;
4) powoływać sąd koleżeński do rozstrzygania sporów i konfliktów uczniowskich;
5) nominować uczniów do nagród i wyróżnień;
6) angażować uczniów klas I – III w różne wydarzenia na terenie szkoły;
7) współpracować ze szkolną Radą Rodziców.

4. Do obowiązków Samorządu Uczniowskiego należy:
1) organizowanie uczniów do wykonywania zadań na rzecz szkoły;
2) dbanie o dobre imię szkoły;
3) okazywanie szacunku wszystkim pracownikom szkoły;
4) przedstawianie Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb uczniów;
5) dbanie o bezpieczeństwo na terenie szkoły;
6) reagowanie na wszelkie przejawy agresji i przemocy;
7) okazywanie życzliwości i pomocy osobom będącym w potrzebie;
Rozdział 2
1. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
1) przewodniczący;
2) dwóch zastępców;
3) członkowie (po jednym delegacie z klas IV – VIII).
2. Władze Samorządu Uczniowskiego wybierane są na jeden rok szkolny.
3. Działalność SU koordynuje jego przewodniczący w porozumieniu z opiekunem.
4. Przewodniczącego, zastępcę lub członka można odwołać w przypadku, gdy narusza
regulamin SU i podstawowe normy zachowania.
1) na jego miejsce powołuje się nowego ucznia zgłoszonego i zaakceptowanego
przez SU;
2) uczeń, wchodzący w skład SU ma prawo na własną prośbę zrezygnować z
działalności SU w szkole.

5. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się w ciągu miesiąca od
rozpoczęcia roku szkolnego. Wybory są jawne, uczniowie głosują przez podniesienie
ręki.
6. Przewodniczącym SU zostaje uczeń z najstarszej grupy wiekowej w szkole, który w
wyborach otrzymał największą liczbę głosów.
7. Decyzje, podjęte przez SU uchwalane są większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu jego członków i muszą być zatwierdzone przez Dyrekcję szkoły.
Rozdział 3
1. Zadania opiekuna Samorządu Szkolnego:
1) zarządza wybory do SU;
2) służy wiedzą i pomocą w działalności SU;
3) czuwa nad całokształtem prac;
4) pośredniczy między uczniami i nauczycielami;
5) może upominać członków Rady SU i ich odwoływać;
6) prowadzi dokumentację działalności SU;
7) jeśli jest taka konieczność, zarządza zebrania SU;
8) współpracuje z Dyrekcją szkoły, nauczycielami i Radą Rodziców.
Rozdział 4
1. Dokumentację działalności Samorządu Uczniowskiego stanowią:
1) regulamin SU;
2) plan pracy SU;
3) redagowanie przez szkolnego opiekuna SU odpowiedniej zakładki na stronie
internetowej szkoły;
4) zdjęcia i filmy, wykonane na potrzeby SU z wydarzeń szkolnych;
5) sprawozdanie pisemne (półroczne i roczne) opiekuna SU, przedstawione na
plenarnym posiedzeniu rady pedagogicznej.
Opiekun SU:
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