REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
I WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
IM. JANUSZA KORCZAKA W WIERUSZOWIE
I. Postanowienia ogólne.
1.1.W szkole działa Samorząd Uczniowski i Wolontariat zwany
dalej Samorządem i Wolontariatem.
2.1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2.2.. Samorząd działa zgodnie z ustawą z dnia z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo Oświatowe oraz Statutem Szkoły.
2.3. Wolontariat tworzą chętni, którzy zgłosili się do Wolontariatu
przed corocznymi wyborami.
3 1. Organy Samorządu Uczniowskiego są wybierane i działają
zgodnie z Regulaminem Samorządu i Wolontariatu.
3.2. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi
reprezentantami ogółu uczniów.
3.3. W ramach Samorządu Uczniowskiego działa Rada
Wolontariatu.
4 .1. Samorząd umożliwia uczniom uczestnictwo w całokształcie
pracy szkoły, w szczególności:
a.. przedstawienie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i Radzie
Rodziców wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących
uczniów;
b.. zapoznawanie się z programem nauczania, stawianymi celami
i wymaganiami;
c. organizowanie życia szkolnego, umożliwiające zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a rozwijaniem

i zaspokajaniem własnych zainteresowań;
d. prawo do organizowania działalności kulturalno – oświatowej,
sportowej i rozrywkowej w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;
e. w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły podejmowanie działań
z zakresu Wolontariatu.
II. Organy Samorządu Uczniowskiego
5.1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
a. Przewodniczący Samorządu,
b. Rada Samorządu,
c. Rada Wolontariatu.
6.1. Kadencja organów Samorządu trwa jeden rok szkolny.
7. 1. Przewodniczący Samorządu jest wybierany w wyborach
powszechnych przez uczniów klas III – VII pod koniec kończącego
się roku szkolnego lub z początkiem nowego (wówczas są to
kandydaci z klas IV – VIII).
7.2. Do kompetencji Przewodniczącego należy:
a. reprezentowanie Samorządu wobec Uczniów, Dyrektora, Rady
Pedagogicznej i Rady Rodziców;
b. kierowanie pracą Samorządu;
c. organizowanie współpracy Rady Samorządu z Samorządami
Klasowymi i organizacjami działającymi w szkole.
7.3. Rada Samorządu zajmuje się planowaniem, organizowaniem,
kontrolowaniem i ocenianiem działań samorządowych,
samodzielnych oraz takich, które wymagają współpracy
z dyrektorem, wychowawcami i nauczycielami.
7.4. W skład Rady Samorządu wchodzą:
a. Przewodniczący Samorządu,
b. Przewodniczący sekcji powołanych do pracy,
c. Rada Wolontariatu i jej przewodniczący.
7.5. Rada Wolontariatu wraz z Przewodniczącym zajmuje się
planowaniem i przeprowadzeniem:

a. akcji charytatywnych na terenie szkoły;
b. udziału w ogólnopolskiej świątecznej zbiórce żywności;
c. pomocy przy akcjach, imprezach i uroczystościach szkolnych
w szkole i poza nią;
d. organizowaniem akcji ekologicznych:
e. propagowaniem pomocy koleżeńskiej.
8 1. Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący w zależności od
potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
8.2. Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością
głosów.
9.1. Do kompetencji Rady Samorządu należy:
a. zdanie sprawozdania ze swej pracy po pierwszym półroczu i na
zakończenie roku szkolnego,
b. podejmowanie uchwały o zmianie Regulaminu Samorządu,
c. wysuwanie propozycji uczniów do pocztu sztandarowego,
d. reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej lub
Rady Rodziców.
9.2. Radzie Samorządu podlegają przewodniczący klas.
10.1. W szkole działają następujące sekcje:
a. porządkowa - odpowiedzialna za dyżury na dyskotekach
i imprezach odbywających się na terenie szkoły, dbanie przez
poszczególne zespoły klasowe o czystość i estetykę pomieszczeń
szkolnych;
b. organizacyjna - zajmuje się przygotowaniem i
przeprowadzeniem wszelkiego typu imprez szkolnych,
sportowych, konkursów, dyskotek, uroczystości związanych
z tradycjami uczniowskimi: Dniem Kobiet, Dniem Chłopaka, Dniem
Dziecka, 1 Dniem Wiosny i innych;
c. dekoracyjna - odpowiada za oprawę plastyczną imprez
szkolnych zgodnych z kalendarzem pracy Samorządu Szkolnego,
opiekuje się tablicą informacyjną SU, dba o uaktualnienie treści na

stronie internetowej szkoły i estetykę wykonania plakatów
informacyjnych.
11.1. Na pierwszym walnym zebraniu Rady Uczniowskiej powołane
zostają składy sekcji: porządkowej, organizacyjnej, dekoracyjnej
oraz wybór Przewodniczącego Rady Wolontariatu.
11.2. Do pracy w poszczególnych sekcjach angażowani są
uczniowie o określonych predyspozycjach psychicznych
i manualnych. Za prawidłowe funkcjonowanie sekcji odpowiada jej
przewodniczący.
III. Tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Samorządu
Uczniowskiego.
12.1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza składająca się
z dwóch uczniów klas VII i VIII i opiekuna Samorządu.
12.2. Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:
a. rozwieszenie w szkole plakatów wyborczych kandydatów
minimum tydzień przed wyborami,
b. przygotowanie listy kandydatów z klas III – VII (jeżeli wybory
odbywają się w czerwcu) lub IV – VIII (jeżeli wybory odbywają się
we wrześniu),
c. przygotowanie wyborów – urna, minimum 3 listy kandydatów,
karty do głosowania,
d. przeprowadzenie wyborów,
e. ogłoszenie wyników,
f. z wyborów Komisja sporządza protokół, udostępniany na
wniosek Dyrektora szkoły.
IV. Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego.
13.1. Samorząd uzyskuje dochody z następujących źródeł:
a. organizacja imprez szkolnych (np. bilety wstępu na dyskoteki,
kiermasze świąteczne, prowadzenie bufetu podczas zabaw);
b. dochody uzyskane ze zbiórki surowców wtórnych;
13.2. Za pozyskane środki SU zakupuje sprzęt elektroniczny dla

szkoły i materiały niezbędne do przygotowania imprez i akcji
szkolnych.
V. Dokumentacja Samorządu.
14.1. Regulamin Samorządu.
14.2. Roczne plany pracy SU.
14.3. Roczne plany pracy wolontariatu.
14.4. Sprawozdania z działalności Samorządu.
14.5. Sprawozdania z działalności wolontariatu.
14.6. Protokoły z wyborów do Rady Samorządu i wolontariatu.
VI. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
15.1. Koordynatorem samorządowych działań SU jest opiekun lub
opiekunowie SU powołany spośród grona nauczycielskiego przez
uczniów.
15.2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie:
a. czuwać nad całokształtem prac Samorządu i Wolontariatu;
b. pośredniczyć między uczniami a nauczycielami;
c. doradzać i wspomagać inicjatywy uczniowskie;
d. pośredniczyć w rozwiązywaniu konfliktów na różnych
płaszczyznach.
VII Przepisy końcowe.
16.1.Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady
Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem i Wolontariatem
powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich
zainteresowanych stron.
16.2.Regulamin uchwalany jest w glosowaniu jawnym na zebraniu
Rady Samorządu.
16.3.Rada Samorządu może dokonać zmian w regulaminie poprzez
głosowanie, w obecności co najmniej 50% składu Rady.
16.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem
a dotyczących Samorządu lub Wolontariatu decyduje Dyrektor
Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.

