Regulamin Samorządu Uczniowskiego
SPK im. Katarzyny Jagiellonki
przy Ambasadzie RP w Sztokholmie
Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im.
Katarzyny Jagiellonki przy Ambasadzie RP w Sztokholmie.

§2
Samorząd uczniowski, działający w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Katarzyny
Jagiellonki w Sztokholmie , 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), Statutu Szkoły 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 wyznacza Kierownik szkoły.
§6
Opiekun jest doradcą służącym swoją wiedzą, pomocą i doświadczeniem w pracy SU.
§7
Opiekun samorządu w szczególności:
a. może brać udział w posiedzeniach wszystkich organów SU z głosem doradczym;
b. w uzasadnionych przypadkach może wykluczyć uczestnika zebrania SU;
c. realizuje bezpośrednią współpracę Rady Pedagogicznej z SU
d. sprawuje opiekę nad pocztem sztandarowym
e. sporządza roczne sprawozdanie z działalności SU
§8
Kadencja opiekuna trwa jeden rok.
ROZDZIAŁ IV - Organy SU – kompetencje, zadania, struktura

§9
Do wybieralnych organów SU należą:
1. Rada Samorządów Klasowych.
2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

Ich kadencja trwa 1 rok . Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU nie mogą być
łączone.
§ 10
Przedstawiciele Samorządów Klasowych:
a. identyfikują potrzeby uczniów,
b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,
rozrywkowej, naukowej w szkole,
c. informują uczniów o działalności Zarządu SU.
Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole
nazywane jest Radą Samorządów Klasowych.
§ 11
Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:
a. uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,
b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji,
c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
d. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.
§ 12
Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:
a. współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,
b. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,
c. zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU,
d. kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem
Szkoły
§ 13
Do kompetencji Zarządu SU należy:
a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,

b. opracowanie rocznego planu działania SU,
c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
d. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii
członków SU,
§ 14
Do obowiązków członków Zarządu SU należy:
a. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,
b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,
c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU
§ 15
Zarząd SU składa się z:
1. Przewodniczącego SU,
2. Wiceprzewodniczącego SU,
3. Skarbnika,
§ 16
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 oraz Rady Samorządów Klasowych,

§ 17
Skarbnik Zarządu:
a. gromadzi środki finansowe,
b. corocznie przestawia sprawozdanie finansowe dyrekcji, Zarządowi SU oraz Radzie
Samorządów Klasowych.
§ 18
1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków.
2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez
dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

.
§ 19
1.Członka Rady SU można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego,
statut szkoły lub nie bierze udziału w pracach rady uczniowskiej.
2.Na miejsce odwołanego członka Rady SUpowołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach
uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie jest w radzie, lub osobę zgłoszoną i
zaakceptowaną przez radę.
3.Członek Rady SU może sam zrezygnować z działalności w SU. Powołuje się nowego
członka - patrz punkt wyżej.
§ 20
Pierwsze zebranie nowo wybranej Rady SU zwołuje opiekun samorządu uczniowskiego w
ciągu miesiąca od rozpoczęcia roku szkolnego.
ROZDZIAŁ V – Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego
§ 21
1. Wybory do Zarządu SU odbywają się na początku roku szkolnego na pierwszym zebraniu
Rady SU.
2. Prawo udziału w wyborach mają przedstawiciele Samorządów Klasowych od klasy
IVszkoły podstawowej do klasy III LO.
3.Wybory zarządza opiekun samorządu w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

ROZDZIAŁ VI – Poczet sztandarowy
§ 22
Na pierwszym zebraniu Rady SU powołuje się uczniów do pocztu sztandarowego.
§ 23
W skład pocztu wchodzą:
1. Chorąży (sztandarowy)
2. Asysta sztandaru – dwie uczennice
§ 24
Powołuje się skład rezerwowy pocztu, który może zastąpić stałą obsadę pocztu w razie jej
nieobecności.

§ 25
Do pocztu sztandarowego – najbardziej honorowej funkcji w szkole, typuje się uczniów
o nienagannej postawie i wyróżniających wynikach w nauce.

ROZDZIAŁ VII - Postanowienia końcowe
§ 26
1. Wszystkie decyzje Rady SU podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu Rady.
2. Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrekcję
szkoły.
3. Samorząd Uczniowski redaguje i wydaje gazetkę szkolną.

