Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie
im. Adama Mickiewicza

I. Postanowienia ogólne
1) W Szkole Podstawowej nr 100 w Krakowie działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej
Samorządem.
2) Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
II. Cele działalności Samorządu
Do głównych celów działalności Samorządu uczniowskiego należą:
a) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania
wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
b) przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii
i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
c) zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
d) promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
e) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,
rozrywkowej, naukowej w szkole,
f) reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą
rodziców i innymi organami.

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

III. Wybory do Rady Samorządu
Na początku roku szkolnego, we wrześniu, odbywają się wybory Rad Klasowych, według
zasad ustalonych w danej klasie.
Na początku roku szkolnego, we wrześniu, odbywają się wybory przedstawiciela danej
klasy do prac w Radzie Samorządu, według zasad ustalonych w danej klasie.
Przedstawicielem może być osoba wybrana do Rady Klasowej
Członkami Rady Samorządu zostają uczniowie klas 4-8. Są oni uprawnieni do głosowania.
Rada Samorządu klas I-III jest reprezentowana w Radzie Samorządu klas I-VIII przez
swoich przewodniczących z zastrzeżeniem pkt IV.4.
Rada Samorządu klas I-VIII zbiera się na wniosek opiekuna Rady Samorządu,
przewodniczącego Rady Samorządu lub 4 członków Rady Samorządu klas I-VIII.
Rada Samorządu klas I-III zbiera się na wniosek opiekuna Rady Samorządu klas I-III,
przewodniczącego Rady Samorządu lub 2 członków Rady Samorządu klas I-III.
Zarząd Samorządu klas I-VIII jest wybierany na pierwszym spotkaniu Rady Samorządu
zwykłą większością głosów.
Wybory, o których mowa w pkt 7, odbywają się w głosowaniu tajnym i równym, poprzez
wrzucenie do urny przez uprawnionego do głosowania ucznia kartki z zapisanym
nazwiskiem kandydata.
Głos staje się nieważny, gdy na kartce zostanie zaznaczone więcej niż jedno nazwisko.

10) Otwarcia urny i obliczenia głosów dokonuje się w obecności Rady Samorządu klas I-VIII,
zajmują się tym przewodniczący klas ósmych oraz opiekun samorządu
11) Z przebiegu głosowania sporządzony zostaje protokół
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IV. Samorząd szkolny klas I-III
Przedstawiciele klas 1-3, po jednym z każdej klasy, stanowią Radę Samorządu klas I-III.
Przedstawiciele klas 3. są jej przewodniczącymi.
Rada Samorządu klas I-III ma własnego opiekuna, który jest wybierany przez Dyrektora
Szkoły.
Samorząd klas I-III ściśle współpracuje z całym Samorządem szkolnym, jak i również ich
opiekunowie.
Na wniosek opiekuna Rady Samorządu klas I-III lub na wniosek Rady Samorządu klas
I-III Rada Samorządu klas I-III bierze udział w obradach Rady Samorządu klas
I-VIII w pełnym składzie.
V. Rada Samorządu
Rada Samorządu wybiera Zarząd Samorządu:
a) Przewodniczącego Samorządu.
b) Zastępcy Samorządu,
c) Sekretarza.
Kadencja Rady Samorządu trwa 1 rok szkolny.
Zarząd Samorządu podejmuje decyzje większością głosów w pełnym składzie.
Rada Samorządu podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków.
Decyzje Rady Samorządu i Zarządu Samorządu mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły,
gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.
VI. Zadania Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
Do kompetencji Przewodniczącego należy:
a) reprezentowanie Samorządu wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
b) kierowanie pracą Samorządu,
c) organizowanie współpracy Rady Samorządu z Samorządami klasowymi
i organizacjami działającymi w szkole.

VII. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego
1) Wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego dokonuje Dyrektor Szkoły. Opiekun
Samorządu Uczniowskiego może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce
Dyrektor Szkoły wybiera nowego Opiekuna.
2) Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie:
a) czuwać nad całokształtem prac Samorządu,
b) pośredniczyć między uczniami a nauczycielami,
c) doradzać i wspomagać inicjatywy uczniowskie.

VIII. Postanowienia końcowe
1) Regulamin uchwalany jest w głosowaniu jawnym na zebraniu Rady Samorządu.
2) Rada Samorządu może dokonać zmian w regulaminie poprzez głosowanie.
3) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących Samorządu
decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.

