REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W GŁOGÓWKU.
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Postanowienia ogólne:
W szkole działa Samorząd Uczniowski, a w klasach samorządy klasowe.
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
Samorząd może powoływać sąd koleżeński do rozpatrywania konfliktów między
uczniami.
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Ustalenia dotyczące wyborów do Rady Samorządu:
1. Członkowie Rady Samorządu są wybierani w tajnych wyborach wg następujących
zasad:
a) wybory odbywają się we wrześniu, każdego nowego roku szkolnego,
b) kadencja Rady trwa przez okres jednego roku szkolnego,
c) kandydatami do Rady są uczniowie klas IV – VI i gimnazjum,
d) obowiązuje zasada większości głosów,
e) prawo wyboru mają uczniowie klas VI – VI i gimnazjum.
2. W skład Rady Samorządu wchodzą:
a) przewodniczący SU,
b) zastępca przewodniczącego,
c) skarbnik,
d) sekretarz,
e) przewodniczący poszczególnych sekcji.
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Obowiązkiem Samorządu jest:
Przygotowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków
szkolnych i innych wynikających z ustawy o systemie oświaty.
Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, wdrażanie uczniów do pracy na rzecz klasy,
szkoły i środowiska.
Rozstrzyganie sporów między uczniami.
Dbanie o dobre imię szkoły.
Wzbogacanie dobrych tradycji szkoły.
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Celem Samorządu jest:
1. Rozwijanie demokratycznych form współżycia i współdziałania uczniów i
wzajemnego wspierania się.

2. Kierowanie się w codziennej działalności wartościami nadrzędnymi jak: dobro,
tolerancja, wrażliwość na sprawy ludzkie, prawdomówność, poszanowanie godności
drugiego człowieka, chęć niesienia pomocy słabszym.
3. Skłonienie uczniów do podejmowania samodzielnych prób rozwiązywania własnych
problemów.
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1. Rada Samorządu współpracuje z wychowawcami klas, Radą Pedagogiczną,
Dyrekcją szkoły.
2. Rada Samorządu informuje ogół uczniów o swojej działalności.
3. Zebrania, narady i spotkania wynikające z działalności Samorządu, odbywają się w
czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, a za zgodą wychowawcy mogą się odbywać
podczas godziny przeznaczonej do dyspozycji wychowawcy.
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Do obowiązków opiekuna Samorządu należy:
Zapoznanie Samorządu Uczniowskiego z treścią niniejszego regulaminu.
Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu.
Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących uczniów.
Inspirowanie nauczycieli – wychowawców do współdziałania z Samorządem i
udzielania mu pomocy w jego działalności.
Uczestnictwo z głosem doradczym w ocenianiu pracy Samorządu.

&7

Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić postanowienie Samorządu, jeżeli
jest ono sprzeczne z obowiązującymi przepisami.
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Regulamin Samorządu Uczniowskiego wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Dyrektor szkoły:

Opiekun Samorządu:

Przewodniczący Rady:

Danuta Kopiec

Grażyna Staś

SP: Szymon Raczek

Katarzyna Kędziora

Gimn.: Sandra Król

