REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
w Zespole Szkół Nr 29 w Bydgoszczy
Podstawa prawna:
- Art. 55 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku.,
- Statut Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zespole Szkół Nr 29 w Bydgoszczy.

1. Samorząd Uczniowski jest organizacją wewnątrzszkolną, stanowiącą reprezentację
wszystkich uczniów szkoły powołaną do rozwijania ich samorządności i kształtowania
postaw współgospodarzy szkoły. Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin.
2. Samorząd Uczniowski, w szczególności Zarząd i Rada Przewodniczących SU jest ciałem
przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z
Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
3. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należą:
 zgłaszanie wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły,
 dbałość o realizację i przestrzeganie praw uczniów, obrona godności poszczególnych
uczniów oraz całych zespołów klasowych,
 organizacja życia szkolnego, umożliwiająca zachowanie właściwych proporcji
pomiędzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań, czynne uczestniczenie w życiu szkoły, współtworzenie
obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych zadań szkoły,
 organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej zgodnie z potrzebami i
możliwościami organizacyjnymi,
 wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w
działalność szkoły,
 przedstawianie opinii o pracy nauczyciela, opracowanej na podstawie ankiety, na
wniosek dyrektora szkoły w związku z oceną pracy nauczyciela,
 gromadzenia środków finansowych z własnej działalności i gospodarowanie nimi pod
nadzorem opiekuna samorządu.
4. Samorząd realizuje swoje zadania poprzez:
 przewodniczącego samorządu,
 zarząd samorządu,
 radę przewodniczących klas,
 członków samorządu,
 rzecznika praw ucznia.
5. Samorząd jako reprezentację wszystkich uczniów szkoły tworzą członkowie –
przedstawiciele każdej klasy (po trzech uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej i klas
I-III gimnazjum) oraz przewodniczący tych klas.
6. Radę przewodniczących tworzy się w wyniku jednostopniowych tajnych wyborów
dokonanych w poszczególnych klasach, gdzie wybrany przewodniczący danego oddziału
staje się członkiem rady przewodniczących. Wybory przewodniczącego i rady
przewodniczących, odbywają się we wrześniu każdego roku szkolnego. Ich kadencja trwa
jeden rok.
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7. Sposób powołania zarządu SU ustala rada, członkowie na posiedzeniu we wrześniu w
danym roku szkolnym.
8. Przewodniczącego i zarząd SU wybiera się w wyborach powszechnych i tajnych spośród
kandydatów zgłoszonych do komisji wyborczej na posiedzeniu we wrześniu każdego roku
szkolnego.
9. Komisję wyborczą powołuje każdorazowo opiekun Samorządu Uczniowskiego, z
uczniów, którzy nie kandydują na przewodniczącego.
10. Przewodniczącym SU zostaje uczeń, który otrzymał największą liczbę głosów w
wyborach, w skład zarządu jako zastępca i sekretarz wchodzą uczniowie, którzy
odpowiednio w kolejności uzyskali mniej głosów.
11. Rzecznika praw ucznia powołuje rada przewodniczących wraz z uczniami spośród
nauczycieli w formie tajnych wyborów. Rzecznik praw ucznia ma za zadanie bronić
interesów uczniów w odniesieniu do obowiązujących w placówce przepisów i
regulaminów.
12. Zebrania SU odbywają się przynajmniej raz w miesiącu, w razie potrzeby na bieżąco.
13. Członkowie samorządu, pod kierunkiem opiekuna, samodzielnie i dobrowolnie organizują
się w zespoły, które realizują zadania wynikające z rocznego planu pracy, zainteresowań i
potrzeb uczniów.
14. Członkowie samorządu w razie potrzeby, zobowiązani są do udzielenia pomocy w
przygotowaniu lub prowadzeniu imprez i uroczystości szkolnych.
15. Członkowie, którzy nie mogą, z przyczyn od nich niezależnych, uczestniczyć w
którejkolwiek formie pracy, zobowiązani są wcześniej zgłosić to opiekunowi oraz znaleźć
zastępstwo.
16. Opiekun SU ma prawo usunąć z samorządu uczniów, którzy nie wywiązują się z
powierzonych im zadań. Uczeń także na swój wniosek ma prawo zrezygnować z pełnienia
obowiązków członka samorządu.
17. Bycie członkiem SU zobowiązuje do dawania dobrego przykładu kolegom i koleżankom,
dlatego niewłaściwe zachowanie może prowadzić do karnego usunięcia z SU i obniżenia
oceny z zachowania.
18. Za gospodarkę finansową SU odpowiada opiekun.
19. Organizowanie dyskotek szkolnych przez SU podlega odrębnemu regulaminowi.
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