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I. Postanowienia wstępne

Samorząd Uczniowski, działający w Szkole Podstawowej nr 16 we Wrocławiu, działa na podstawie

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Art. 85, Statutu Szkoły Podstawowej nr 16 we Wrocławiu oraz

niniejszego Regulaminu.

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Władzami Samorządu Uczniowskiego są:

a) na szczeblu klasy: samorządy klasowe;

b) na szczeblu szkoły: zarząd Samorządu Uczniowskiego.

3. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego stanowi:

a) plan pracy Samorządu Uczniowskiego,

b) sprawozdanie z planu pracy Samorządu Uczniowskiego,

c) regulamin Samorządu Uczniowskiego.

II. Cele działania Samorządu Uczniowskiego

Celem działania Samorządu jest rozwijanie samorządności szkolnej i kształtowanie postaw

współodpowiedzialności i współdziałania opartych na demokratycznych zasadach współżycia

między ludźmi, zwłaszcza poprzez:

1. Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych

decyzji w sprawach szkoły.

2. Przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii

i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły.

3. Zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów

i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra.

4. Promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem.

5. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

6. Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności Szkoły.

7. Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, zdrowotną, regionalną i ekologiczną.
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III. Zadania i kompetencje Samorządu Uczniowskiego

1. Reprezentowanie ogółu uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 we Wrocławiu.

2. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.

3. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania

realizacji celów i zadań szkoły oraz własnych zainteresowań.

4. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających

trudności w nauce.

5. Planowanie i organizacja imprez szkolnych.

6. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.

7. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

8. Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych.

9. Opiniowanie i wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez

uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, oraz opiniowanie wzoru tego stroju.

10. Opiniowanie skreślenia ucznia z listy uczniów.

11. Opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

12. Wnioskowanie wspólnie z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców o nadanie imienia szkole.

IV. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz

dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły,

a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi

wymaganiami;

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych

zainteresowań;

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
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e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z

Dyrektorem;

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

2. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania

z zakresu wolontariatu.

3. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

V. Tryb przeprowadzenia wyborów

1. Prawo wyborcze posiadają wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16 we Wrocławiu.

2. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w

obecności co najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego (najpóźniej do 20 września).

3. W skład Samorządu Klasowego wchodzą:

-   Przewodniczący

-   Zastępca Przewodniczącego

-   Sekretarz/Skarbnik

4. Uczniowie danego oddziału wybierają kandydata ze swojej klasy do Zarządu Samorządu

Szkolnego. Wybory kandydatów odbywają się zwykłą większością głosów w obecności co

najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego (najpóźniej do 20 września).

5. Oddział ma prawo wybrać dowolną osobę z klasy na kandydata do Zarządu Samorządu

Uczniowskiego. O decyzji informuje Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

6. Na początku roku szkolnego, podczas pierwszego zebrania Samorządów Klasowych

opiekunowie Samorządu Uczniowskiego powołują komisję wyborczą, która czuwa nad

przebiegiem wyboru  nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

7. Komisja wyborcza składa się z czterech do sześciu uczniów – reprezentantów różnych klas,

którzy nie kandydują w wyborach.

8. Komisja wyborcza:

a) zapoznaje się z trybem przeprowadzania wyborów,

b) ustala listę zgłoszonych kandydatów i wywiesza ją na tablicy ogłoszeń,

c) wspólnie z opiekunem Samorządu Szkolnego ustala termin wyboru Zarządu,

przygotowuje i organizuje wybory,
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d) czuwa nad przebiegiem kampanii wyborczej,

e) oblicza głosy oddane na kandydatów w trakcie głosowania, sporządza protokół z

głosowania,  podaje wyniki do ogólnej wiadomości na tablicy ogłoszeń.

9. Prezentacja kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywa się poprzez

przedstawienie krótkiej charakterystyki kandydata oraz jego programu wyborczego na tablicy

ogłoszeń lub miejscu wskazanym przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

10. Zasady prowadzenia kampanii wyborczej są następujące:

a) Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w okresie od zatwierdzenia swojej

kandydatury do dnia przed wyborami.

b) Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zabronione.

c) Prowadząc kampanię wyborczą kandydaci nie mogą naruszać dobrego imienia innych

osób ani wykorzystywać szkolnej infrastruktury bez zgody dyrekcji szkoły.

11. Wybór Zarządu Samorządu uczniowskiego dokonywany jest w głosowaniu równym, tajnym,

bezpośrednim.

12. Każdemu uczniowi przysługuje jedna karta do głosowania.

13. Na kartach do głosowania do Zarządu Samorządu Uczniowskiego umieszczone są nazwiska

kandydatów w kolejności alfabetycznej wraz z klasą. Wyborca dokonuje głosowania przez

postawienie jednego krzyżyka przy nazwisku kandydata i wrzucenie karty wyborczej do urny.

14. Komisja ustala skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego na podstawie liczby oddanych

głosów: przewodniczący – osoba, która uzyskała największą liczbę głosów, I zastępca

przewodniczącego – osoba, która uzyskała drugą w kolejności liczbę głosów, II zastępca

przewodniczącego- osoba, która uzyskała trzecią w kolejności liczbę głosów.

15. Komisja wyborcza sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów, który podpisują wszyscy

jej członkowie.

16. W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek oraz

gdy funkcja powoduje u ucznia problemy w nauce, uczeń może zostać odwołany z

zajmowanego stanowiska. W takiej sytuacji:

a) w przypadku członka Samorządu Klasowego dokonuje się wyboru innego kandydata,

b) w przypadku członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego powołuje się kolejną osobę

z listy, która uzyskała największą liczbę głosów podczas wyborów.

17. Kadencja wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok lub do czasu

ustalenia kolejnych wyborów.
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18. W szczególnych przypadkach dopuszcza się przeprowadzenie głosowania z użyciem

komunikatora elektronicznego.

19. Na wniosek wychowawcy lub/i Zarządu SU członka ZSU można odwołać, jeżeli narusza regulamin

Samorządu Uczniowskiego, regulamin szkoły, Statut szkoły lub nie bierze udziału w pracach Samorządu

Uczniowskiego.

20. Po omówieniu sytuacji, sprawę rozpatruje Zarząd SU poprzez głosowanie tajne.

21. Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno

największą liczbę głosów, a nie jest w zarządzie, lub osobę zgłoszoną i zaakceptowaną przez ZSU.

22. Członek Zarządu SU może sam zrezygnować z działalności w SU. Stosuje się wtedy punkt 3

rozdziału.

VI. Tryb wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego

1. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybiera ogół uczniów. Wybory opiekuna są równe, tajne

i bezpośrednie i odbywają się w tym samym terminie co wybory Zarządu Samorządu

Uczniowskiego.

2. W SP 16 we Wrocławiu wybiera się również Zastępcę Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

3. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.

4. Warunkiem wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest brak sprzeciwu nauczyciela na

pełnienie tej funkcji.

5. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje nauczyciel, który uzyskał największa liczbę

głosów.

6. Opiekun Samorządu Uczniowskiego w uzasadnionych przypadkach może złożyć rezygnację

z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera nowego

opiekuna.

7. W przypadku braku możliwości wybrania opiekuna Samorządu Uczniowskiego Dyrektor

Szkoły powierza tę funkcję wyznaczonemu nauczycielowi na określony czas – nie dłużej niż do

terminu wyborów Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

8. Do zadań opiekuna należą:

a) czuwanie nad całokształtem prac Samorządu;
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b) wspieranie działania Samorządu Uczniowskiego;

c) pomoc w planowaniu i realizacji działań Samorządu;

d) pośrednictwo między uczniami i nauczycielami;

e) prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego.

9. Kadencja Opiekuna Samorządu Uczniowskiego może trwać dłużej niż rok, jeżeli w

głosowaniu tajnym i bezpośrednim Zarząd SU w 2/3 głosów wyrazi zgodę.

VII. Przepisy dodatkowe

1. Samorząd Uczniowski może współpracować z innymi organizacjami młodzieżowymi za

wiedzą i zgodą Dyrektora Szkoły.

2. Samorząd może współpracować z samorządami innych szkół.

3. Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się w zależności od potrzeb (ale nie

rzadziej niż raz w miesiącu). Zebrania odbywają się w czasie wolnym od zajęć

dydaktycznych.

4. W czasie zebrań omawiane są zadania do realizacji i oceniane są wykonane zadania.

5. Dyrektor Szkoły zawiesza lub uchyla uchwałę bądź postanowienie Samorządu

Uczniowskiego,  jeżeli są niezgodne z prawem lub celami wychowawczymi Szkoły.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Zmiany w regulaminie wymagają każdorazowo podjęcie uchwały i akceptacji bezwzględnej

większości Rady Samorządu Uczniowskiego.

2. Regulamin jest uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i

powszechnym.

6. Za przestrzeganie regulaminu odpowiada przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz

Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia, tj. 21.10.2021 r.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Członkowie Zarządu
Samorządu Uczniowskiego:

Hanna Goldmann-Połom Petridi Marlena
Paulina Soluch Bargieł Jakub

Potok Milena
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