REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

-

Szkoły Muzycznej I st.

-

Szkoły Muzycznej II st.

Regulamin zawiera:
1. Postanowienia ogólne.
2. Organy Samorządu Uczniowskiego.
3. Działalność Finansową Samorządu Uczniowskiego.
4. Zadania opiekuna Samorządu.
5. Przepisy końcowe.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.
Art. 2
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Art. 3
Zasady wybierania i działania Samorządu określa regulamin szkolny uchwalony
przez ogół uczniów.
Art. 4
Regulamin Samorządu nie moŜe być sprzeczny ze statutem szkoły.
Art. 5
Samorząd

moŜe

przedstawić

Radzie

Rodziców,

Radzie

Pedagogicznej

oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,
w szczególności dotyczących praw uczniów:
a. do

zapoznania

się

z

programem

nauczania,

jego

treścią,

celem

i stawianymi wymaganiami,
b. do jasnej i umotywowanej oceny postępów w nauce oraz zachowania,
c. do rozwijania własnych zainteresowań,
d. do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e. do wyboru nauczyciela będącego opiekunem samorządu,

f. do
oraz

organizowania
rozrywkowej

działalności
zgodnie

z

kulturalnej,

własnymi

oświatowej,

potrzebami

i

sportowej

moŜliwościami

organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
Art. 6
Do kompetencji samorządu naleŜy:
a. przedstawianie Dyrektorowi Szkoły opinii o przedmiocie skreślenia ucznia,
b. wskazywanie uczniów do nagrody Prezesa Rady Ministrów,
c. opiniowanie na prośbę Dyrektora Szkoły pracy nauczyciela.

II. ORGANY SAMORZĄDU

Art. 7
Organami Samorządu są:
1. Walne Zebranie uczniów szkoły,
2. Przewodniczący Samorządu,
3. Rada Samorządu,
4. Zarząd Samorządu,
5. Zespoły Zadaniowe powoływane do realizacji ustalonych przedsięwzięć.
Art. 8
Kadencja organów Samorządu trwa 2 lata.
Art. 9
Zarząd Samorządu jest zobowiązany raz w roku składać sprawozdanie ze swojej
działalności ogółowi uczniów.
Art. 10
Prawo do udziału w Walnym Zebraniu uczniów szkoły mają wszyscy uczniowie
szkoły.
Art. 11
Walne Zebranie uczniów jest zwoływane przez Zarząd Samorządu na wniosek:
a. co najmniej 1/5 uczniów szkoły,
b. przewodniczącego samorządu,
c. rady samorządu.
Art. 12
Walne Zebranie uczniów szkoły podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków.
Decyzje zapadają zwykłą większością głosów. Walnemu Zebraniu uczniów szkoły
przewodniczy Przewodniczący Samorządu.

Art. 13
Do kompetencji Walnego Zebrania uczniów szkoły naleŜy:
a. odwoływanie

organów

Samorządu

lub

poszczególnych

osób,

jeŜeli

nie wykonują w sposób naleŜyty powierzonych im zadań,
b. przyjmowanie sprawozdań z działalności organów samorządu,
c.

wybór nauczyciela będącego opiekunem samorządu,

d. opiniowanie i wnioskowanie w sprawach waŜnych dla szkoły.
Art. 14
Rada Samorządu składa się z jednego przedstawiciela poszczególnych klas.
Art. 15
Zebrania Rady Samorządu zwołuje Przewodniczący Samorządu w zaleŜności
od potrzeb.
Art. 16
Rada Samorządu:
a. zwołuje Walne Zebranie uczniów szkoły,
b. opracowuje projekt prac samorządu,
c. jest

wyrazicielem

woli

uczniów

wobec

Dyrektora

Szkoły

i

Rady

Pedagogicznej.
Art. 17
Rada Samorządu wybiera spośród siebie Zarząd Samorządu w skład którego
wchodzą:
a. Przewodniczący Samorządu,
b. zastępca Przewodniczącego Samorządu,
c. sekretarz.
Art. 18
Wybór Zarządu odbywa się na zebraniu Rady Samorządu w następujących
etapach:
a. wybór komisji rekrutacyjnej w liczbie 3 osób,
b. zgłaszanie kandydatów, pod warunkiem uzyskania ich zgody na udział
w wyborach,
c. głosowanie na kandydatów na przygotowanych kartkach,
d. podliczenie głosów, w tym wyłonienie kandydata z największą liczbą
głosów, który zostaje Przewodniczącym Samorządu, zaś dwie kolejne
osoby

z

największą

ilością

głosów

zostają

Przewodniczącego Samorządu i sekretarzem.

odpowiednio

zastępcą

Art. 19
Przewodniczący i Zarząd Samorządu reprezentują Samorząd wobec Dyrektora
Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców, a takŜe kierują pracami
Samorządu.

III. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA SAMORZĄDU

Art. 20
Samorząd uzyskuje środki finansowe na prowadzoną działalność ze środków
przekazywanych przez sponsorów, dochodów sklepiku szkolnego prowadzonego
przez Samorząd oraz innych źródeł, w tym z dochodów z imprez organizowanych
przez Samorząd.

IV. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 21
Opiekun

Samorządu

czuwa nad całokształtem prac

samorządu, prowadzi

dokumentację rozliczeń finansowych oraz pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów
i sporów społeczności uczniowskiej.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 22
Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców z Samorządem powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich
zainteresowanych stron.
Art. 23
Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego
powodu negatywnie oceniani.
Art. 24
Regulamin wchodzi w Ŝycie po pozytywnym zaopiniowaniu przez Dyrektora
Szkoły.

