Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Chmielniku.
§2
Samorząd uczniowski, działający w Szkole Podstawowej w Chmielniku zwany dalej SU,
działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95,
poz. 425), oraz niniejszego Regulaminu.
Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU
§3
Do głównych celów działalności SU 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 działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i
innymi organami.
Rozdział III: OPIEKUN SU
§4
Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.
§5
Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU są równe, tajne,
bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.
§6
Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:
a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
b. inspirowanie uczniów do działania,
c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.
§7
Zarząd SU składa się z:
1. Przewodniczącego SU,
2. Wiceprzewodniczącego SU,
3. Skarbnika.
§8
Przewodniczący SU:
a) Kieruje pracą Zarządu SU,
b) Reprezentuje SU wobec Dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz
innych organizacji,
c) Przedstawia uczniom, Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców plan pracy
Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,
d) Zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU,
e) Podczas każdego z zebrań Zarządu SU oraz wskazuje inna osobę sporządzającą notatkę z
obrad, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU.
§9
Skarbnik Zarządu:
a) Corocznie przestawia sprawozdanie finansowe Dyrekcji, Zarządowi SU.
§ 10
Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych
członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
Rozdział IV: Ordynacja wyborcza
§1
Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego stanowią: Rada Samorządu Uczniowskiego
oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są
równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym.
§2
Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku szkolnym, nie
później niż do 29 września.
§3
Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie
i uczennice szkoły.

§4
1. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:
a) stałego członka Rady Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy uczeń i uczennica szkoły
b) Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy członek rady pedagogicznej.
Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE
§5
1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Zarządu SU na wniosek
Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, Dyrekcji szkoły.
2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej
podjęcia.
3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez SU w dn.26.09.2017 r. i wchodzi w życie z
dn. 28.09.2017 r.

