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§1
Podstawa prawna
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Lewkowie działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe;
b) Statutu Szkoły Podstawowej w Lewkowie;
§2
Zakres i cele działania
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Terenem działania Samorządu Uczniowskiego jest Szkoła Podstawowa w Lewkowie.
Samorząd Uczniowski jest samorządnym przedstawicielem uczniów uczęszczających do
Szkoły Podstawowej w Lewkowie.
Samorząd Uczniowski współpracuje z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
oraz organizacjami działającymi na terenie szkoły.
Rozwija różne formy pomocy koleżeńskiej.
Jest reprezentantem całej społeczności uczniowskiej w sprawach związanych z działalnością
szkoły.
Współdziała w zakresie pogłębiania zasad wychowania, tolerancji, poszanowania wolności
i godności człowieka.
Działalność Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczna z postanowieniami Rady
Pedagogicznej, Statutem Szkoły oraz ogólnie obowiązującymi zasadami i prawami.
§3
Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego
Samorząd Uczniowski ma prawo:
a) przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz dyrekcji szkoły wnioski i opinie we
wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich;
b) określić wspólnie z Radą Pedagogiczną i radą Rodziców szczegółowe kryteria oceny zachowania
ucznia;
c) reprezentować uczniów szkoły we wszystkich sprawach uczniowskich wobec organów szkoły;
d) podejmować zadania mające na celu oddziaływania w stosunku do uczniów sprawiających trudności
wychowawcze i łamiących obowiązujące normy;
e) organizować życie szkolne, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem
szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
f) redagować i wydawać gazetę szkolną;
g) wybierać nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
h) do posiadania odrębnego pomieszczenia w budynku szkolnym, na realizację swojej działalności;
i) do dysponowania i podziału środków finansowych Samorządu;
j) do wyznaczania uczniów pełniących dyżury na terenie szkoły.
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Samorząd ma obowiązek:
a) kontrolować przestrzegania obowiązujących praw i norm w szkole;
b) występować w sprawach ucznia, związanych z działalnością szkoły;
c) występować z wnioskiem do dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
na prośbę 2/3 społeczności w sprawach dotyczących życia szkoły;
d) zapewnić pomoc uczniom mającym problemy w procesie dydaktyczno- wychowawczym;
e) przedstawić sprawozdanie społeczności uczniowskiej ze swojej działalności.
§4
Władze i organy Samorządu Uczniowskiego
Samorząd Uczniowski jest organizowany na zasadach demokratycznych.
Zarząd Samorządu Uczniowskiego wybierany jest w głosowaniu tajnym.
Liczba kandydatów ustalana jest na zebraniu z uczestnictwem przewodniczących klas.
Spośród kandydatów wybierany jest zarząd o liczebności, którego decyduje zebranie
wyborcze.
Wybory przeprowadza zarząd Samorządu Uczniowskiego kończący swoją kadencję.
Prezydium zarządu wybierane jest w głosowaniu tajnym na zebraniu zarządu.
Zebranie jest prawomocne, jeśli uczestniczy w nim co najmniej 2/3 zarządu.
W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
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- przewodniczący/a
- zastępca przewodniczącego
- skarbnik
- sekretarz
po uzyskaniu zwykłej większości głosów,
Kadencja zarządu i prezydium trwa 1 rok.
Jeżeli w czasie trwania kadencji, skład zarządu zmniejszy się o 1/3, przeprowadza się wybory
uzupełniające.
Zarząd Samorządu Uczniowskiego z udziałem przewodniczących klas wybiera opiekuna
Samorządu Uczniowskiego. Opiekunem zostaje nauczyciel, który uzyskał większą ilość
głosów.
Prezydium zarządu może być odwołane na wniosek 2/3 społeczności uczniowskiej lub
zarządu samorządu Uczniowskiego.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego może być odwołany na wniosek 2/3 społeczności
uczniowskiej lub zarządu Samorządu uczniowskiego.
Działalność zarządu kontroluje Komisja Rewizyjna powołana przez zarząd.
Zebrania Samorządu Uczniowskiego ustala przewodniczący w porozumieniu z opiekunem
Samorządu.
W zebraniu mogą uczestniczyć osoby zaproszone z głosem doradczym.
Prezydium oraz zarząd Samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach wynikających
z działalności odpowiada przed społecznością uczniowską.
§5
Tryb pracy Samorządu Uczniowskiego
Zebrania Samorządu Uczniowskiego zwołuje przewodniczący w porozumieniu z opiekunem.
Zebranie może być także zwołane na prośbę dyrekcji lub Rady Pedagogicznej.
Uchwały i wnioski podejmują członkowie zarządu.
Uchwały niezgodne z prawem oświatowym i Statutem Szkoły zawiesza opiekun SU.
Prawo odwołania od decyzji opiekuna przysługuje zarządowi w terminie 7 dni do dyrektora
szkoły.
Decyzja dyrektora jest ostateczna.
§6
Do obowiązków władz szkoły wobec Samorządu należy
Udzielanie pomocy w całokształcie działalności w szczególności w przedsięwzięciach
wymagających udziału pracowników szkoły.
Zapoznanie z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja
uzależniona jest od aktywności i inicjatyw samej młodzieży oraz informowanie ich
o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły.
Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności
Samorządu (między innymi udostępnienie pomieszczeń, sprzętu, niezbędnych środków
finansowych).
§7
Fundusze Samorządu
Fundusze samorządu Uczniowskiego pochodzą:
a) z darowizn pochodzących z innych organizacji działających na terenie szkoły;
b) z odpłatnych imprez organizowanych dla społeczności uczniowskiej;
c) działalności gospodarczej;
Podstawą działalności finansowej są uchwały podjęte przez zarząd SU.
Dokumentację działalności finansowej prowadzi skarbnik SU.
Zarząd SU. Przedstawia sprawozdanie finansowe całej społeczności uczniowskiej pod koniec
kadencji.
§8
Postanowienia końcowe
Zmiany w regulaminie mogą nastąpić na wniosek 2/3 zarządu SU.
Regulamin nie może być sprzeczny z prawem oświatowym.
Regulamin obowiązuje z dniem zatwierdzenia.

