SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU

REGUŁAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO
§1
1. Samorząd szkolny działa w oparciu o:
1) ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198);
2) ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996);
3) ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo oświatowe.
2. Samorząd jest organizacją niezależną, a jego organy są reprezentantami ogółu uczniów szkoły.
§2
1. Samorząd szkolny tworzą wszyscy uczniowie w szkole.
2. Samorząd

szkolny

wybiera

swoich

przedstawicieli

w

głosowaniu.

W

wyniku

demokratycznych wyborów zostają wyłonieni przedstawiciele samorządów klasowych,
a z ich gremium- Samorząd szkolny.
3. Samorząd szkolny jest podzielony na dwie grupy wiekowe:
1) młodszą (klasy I – III) - funkcjonującą pod nazwą „Mały samorząd”;
2) starszą (klasy IV – VIII)
4. Prezydium Samorządu szkolnego składa się z przewodniczącego oraz zastępców.

§3
1. Przewodniczący Samorządu:
1) reprezentuje Samorząd szkolny;
2) kieruje pracą Samorządu szkolnego;
3) rozdziela zadania pomiędzy członków Samorządu szkolnego;
4) organizuje współpracę przedstawicieli Samorządu szkolnego z Samorządami klasowymi.
2. Samorząd może przedstawić Dyrektorowi szkoły oraz Radzie pedagogicznej wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a zwłaszcza takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i wymaganiami;
2) prawo do organizacji życia szkolnego i rozwijania własnych zainteresowań;
3) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej,
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami (w porozumieniu z Dyrektorem szkoły);

4) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna.
3. Samorząd

Szkolny

może

gromadzić

fundusze

i

przeznaczać

je

na

cele

związane

z działalnością samorządu, po uprzedniej konsultacji z Dyrektorem szkoły, opiekunami, jak
i całą społecznością uczniowską.

4. Samorząd opracowuje program pracy na cały rok szkolny, po jego zakończeniu sporządza
sprawozdanie ze swojej działalności.
5. Samorząd ustała stałe posiedzenia, zwołuje zebrania Samorządów klasowych, sporządza
protokoły z posiedzeń.
6. Dyrektor szkoły zapewnia organom Samorządu szkolnego warunki organizacyjne, w tym
lokalowe oraz stale z nim współpracuje poprzez opiekuna Samorządu.

§4
1. Kadencja Samorządu szkolnego trwa 10 miesięcy - począwszy od wyborów w połowie
września, aż do końca roku szkolnego.
2. W momencie odejścia ze szkoły uczeń przestaje być członkiem Samorządu szkolnego i jego
władz.
3. Wybory do Samorządu szkolnego odbywają się we wrześniu każdego roku.
4. Opiekun Samorządu szkolnego nie może pełnić swojej funkcji dłużej niż 3 kadencje z rzędu.
5. Przedstawiciele Samorządu szkolnego mogą być odwołani ze swoich funkcji, jeżeli gremium,
które dokonało wyboru postanowi ich odwołać, lub jeśli opiekun uzna, iż nie wypełniają
swoich obowiązków.
6. Opiekuna Samorządu szkolnego wybierają uczniowie poprzez głosowanie. Rolą opiekuna jest
doradzanie i pomaganie Samorządowi szkolnemu w realizowaniu jego zadań.
§5
1. Dokumentacja Samorządu szkolnego:
1) Regulamin Samorządu szkolnego;
2) Roczny plan pracy samorządu;
3) rozliczenie wpływów i wydatków;
4) protokoły zebrań;
5) inna dokumentacja związana z działalnością Samorządu szkolnego.

