REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
I Nazwa reprezentacji uczniów
W szkole przyjęto nazwę Samorząd Uczniowski.
II Cele i zadania
1. Samorząd Uczniowski jest reprezentantem ogółu uczniów w szkole.
2. Podejmuje działania zmierzające do zaspokojenia ich potrzeb w zakresie
organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
rozrywkowejoraz charytatywnejzgodnie ze swoimi możliwościami
organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
III Organizacja Samorządu Uczniowskiego
1. Najniższym organem samorządowym jest Samorząd Klasowy, w którego
skład wchodzi przewodniczący Samorządu Klasowego i dwóch
zastępców lub jeden zastępca i skarbnik.
2. Pracami Samorządu kieruje przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
który ma do pomocy dwóch zastępców.
3. Przedstawiciele Samorządu spotykają się na cotygodniowych zebraniach
samorządowych, podczas których zapadają wszelkie decyzje dotyczące
działalności Samorządu. Termin spotkań ustalany jest na początku roku
szkolnego.
4. O decyzjach Samorządu Uczniowskiego uczniowie klas informowani są
przez przedstawiciela Samorządu Klasowego na godzinach
wychowawczych lub podczas apeli samorządowych.
5. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny.
IV Tryb podejmowania postanowień
1. Reprezentanci poszczególnych klas mają w głosowaniu postanowień
jeden głos na klasę (decyduje głos przewodniczącego Samorządu
Klasowego).
2. Postanowienia podejmuje się w obecności co najmniej połowy składu
Samorządu.
3. Postanowienie zostaje przyjęte, jeżeli za jego przyjęciem głosowało ponad
50% głosujących.
4. O postanowieniach Samorządu Uczniowskiego informuje uczniów
poszczególnych klas Samorząd Klasowy.

5. Jeden raz w miesiącu odbywają się apele samorządowe
V Wybory Samorządu Uczniowskiego
1. Samorząd Uczniowski wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu
tajnym, równym, powszechnym.
2. Wybory poprzedzane są kampanią wyborczą.
3. Kandydatami do Samorządu mogą być uczniowie klas IV - VII.
4. Wybory są ważne, jeśli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 60%
uczniów.
5. Wybory do Samorządu przeprowadzane są pod koniec roku szkolnego
(maj-czerwiec).
6. Liczenia głosów dokonuje trzyosobowa komisja pod kontrolą opiekuna
Samorządu wybrana na zebraniu Samorządu spośród jego przedstawicieli
zwykłą większością głosów.
7. Wyniki wyborów ogłaszane są na spotkaniu ogółu uczniów przed
zakończeniem roku szkolnego.
8. Nowy Samorząd rozpoczyna swoją działalność z dniem rozpoczęcia
nowego roku szkolnego.
VI Tryb odwołania Samorządu Uczniowskiego
1. Jeżeli przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępcy nie
spełniają oczekiwań ogółu uczniów Samorząd zwykłą większością
głosów może odwołać ich z powierzonych im funkcji.
2. Nowy przewodniczący lub jego zastępca może być powołany z grona
Samorządu Uczniowskiego zwykłą większością głosów.
3. Jeżeli wybór przewodniczącego lub jego zastępców z grona Samorządu
nie jest możliwy rozpisuje się nowe wybory, w których biorą udział
wszyscy uczniowie.
VII Tryb odwołania Samorządu Klasowego
1. Jeżeli przedstawiciele danej klasy lub jeden z ich reprezentantów nie biorą
czynnego udziału w pracach i inicjatywach Samorządu, może on zwykłą
większością głosów odwołać ich z powierzonych im funkcji.
2. Przewodniczący Samorządu sam lub za pośrednictwem opiekuna
Samorządu może poprosić wychowawcę danej klasy o zmianę Samorządu
Klasowego lub jednego z reprezentantów.

3. Zmiana Samorządu Klasowego lub jednego z jego reprezentantów może
nastąpić również na wniosek uczniów danej klasy.
4. Uczniowie danej klasy wybierają nowy Samorząd lub jednego z jego
reprezentantów zwykłą większością głosów.
5. Jeżeli przedstawiciele danej klasy w dalszym ciągu nie biorą czynnego
udziału w pracach i inicjatywach Samorządu, dana klasa może być
wyłączona z organizowanych przez Samorząd działań.

VIII Tryb powołania opiekunów Samorządu Uczniowskiego
1. Samorządem może opiekować się jeden, dwóch lub trzech nauczycieli.
2. Nauczyciel sprawujący opiekę nad Samorządem powinien przepracować
w szkole co najmniej dwa lata szkolne.
3. W przypadku konieczności zmiany opiekuna nauczyciel pragnący
współpracować z Samorządem przedstawia na zebraniu Samorządu swoją
wizję takiej współpracy.
4. Samorząd zwykłą większością głosów powołuje nowego opiekuna.
Regulamin Małego Samorządu Uczniowskiego
I Postanowienia ogólne:
1. W szkole działa „ Mały Samorząd Uczniowski”
2. „Mały Samorząd” tworzą uczniowie klas I- III.
3. Do organów „ Małego Samorządu” należą samorządy klas I- III.
II Struktura organizacyjna „ Małego Samorządu”
1. Wszyscy uczniowie klas I- III należą do „Małego Samorządu”, a uczniowie
poszczególnych klas do samorządów klasowych.
2. Nad prawidłową realizacją zadań czuwa opiekun „Małego Samorządu”,
współpracując z opiekunem samorządu szkolnego i wybranymi
nauczycielami.
3. Przewodniczący klas I-III biorą udział w spotkaniach samorządu
uczniowskiego i przekazują informacje z narad pozostałym członkom
„Małego Samorządu” na własnych zebraniach.

III Kompetencje „Małego Samorządu”
1. „Mały Samorząd” może przedstawiać swoje opinie i propozycje dotyczące
bieżących spraw szkoły radzie samorządu uczniowskiego lub jego
opiekunowi.
2. „Mały Samorząd” ma prawo poprosić o pomoc w realizacji zadań każdego
członka rady pedagogicznej i rady rodziców.
IV Cele i zadania „Małego Samorządu”
Cel główny:
Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III
Cele szczegółowe:
1. Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej nr 234 im.
Juliana Tuwima w Warszawie
2. Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w
młodszym wieku szkolnym
3. Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od
pierwszych lat nauki szkolnej
4. Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu
uczniowskiego
5. Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią
6. Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności
przekonań, tolerancji
7. Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze
Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka)
8. Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w
zespole
9. Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną,
zdrowotną i ekologiczną

V Zadania opiekunów „Małego samorządu uczniowskiego”:
1. Opiekunowie "Małego Samorządu Uczniowskiego" czuwają nad
całokształtem prac samorządu
2. Pośredniczą między uczniami a Dyrektorem i innymi nauczycielami
3. Doradzają i wspomagają inicjatywę uczniowską
4. Zapobiegają i pośredniczą w rozstrzyganiu konfliktów na różnych
płaszczyznach.

