REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W MŁAWIE

I Cele Samorządu Uczniowskiego
1. Udział uczniów w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.
2. Uczestnictwo w samodzielnym rozwiązywaniu problemów dotyczących zasad współżycia
w środowisku, kształtowaniu umiejętności działań zespołowych, integracyjnych,
zwiększających efektywność.
II Struktura organizacyjna
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły, a uczniowie danej klasy
tworzą samorządy klasowe.
2. Samorząd Uczniowski swą działalnością obejmuje klasy I – IV.
3. Samorząd pracuje w komisjach (sekcjach), przy czym liczbę, skład i zadania sekcji
opracowuje się na ogólnym zebraniu, gdzie wybiera się członków sekcji.

III Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego
1. Ogół członków samorządu wyłania kandydatów do władz samorządu:
a) każdy zespół klasowy typuje od 1 do 3 kandydatów do władz samorządu;
b) kandydat do władz samorządu musi spełnić następujące warunki:
- osiąga wysokie wyniki w nauce i ma pozytywną ocenę z zachowania;
- posiada zdolności organizacyjne, przywódcze (w pozytywnym znaczeniu) oraz
uzdolnienia literackie, plastyczne, dekoratorskie;
c) zgłoszenie kandydata powinno być poparte, sporządzoną na piśmie, opinią
wychowawcy klasy.

2. Wybory do zarządu samorządu poprzedza kampania wyborcza (ogłoszenie listy
kandydatów wraz z opiniami) lub odbywają się podczas lekcji wychowawczych we wrześniu.
3. W wyborach może uczestniczyć każdy uczeń szkoły wpisując na karcie do głosowania
znak x przy 3 wybranych nazwiskach.
4. Kadencja Samorządu trwa 2 lata szkolne. Przewodniczący Samorządu i sekcji może swą
funkcję pełnić przez dwie kadencje.
IV Posiedzenia Samorządu Uczniowskiego
1. Walne zebrania samorządu szkolnego odbywają się trzy razy w roku:
a) we wrześniu;
b) w styczniu/lutym;
c) w maju.
2. Zebrania samorządu lub poszczególnych sekcji mogą odbywać się częściej w miarę
potrzeb.
3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w skład, którego wchodzą: przewodniczący, zastępca,
liderzy sekcji mogą być poproszeni o udział w Radzie Pedagogicznej dotyczącej spraw
uczniów np. przydzielenie nagród, pochwał, wyróżnień, kar i nagród itp..

V Zadania
1. Zgłoszenie władzom szkoły opinii i potrzeb środowiska uczniowskiego.
2. Współudział w propagowaniu ciekawych form zajęć w czasie wolnym rozwój
zainteresowań (hobby, turystyka, kultura, sport itp.).
3. Kształtowanie postaw współodpowiedzialności za sprzęt szkolny.
4. Organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej.
5. Podkreślanie i wzbogacanie tradycji, troska o honor szkoły.
6. Zgłaszanie kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów, którzy
uzyskali najwyższą średnią ocen w danym typie szkoły. Ponadto otrzymali ostatnie
świadectwo z wyróżnieniem oraz wykazują szczególne osiągnięcia w nauce lub zdolności
w różnych dziedzinach związanych z edukacją. Złożenie wniosku zatwierdza Rada
Pedagogiczna.
7. Samorząd Uczniowski współfinansuje wydawanie i kolportaż gazety szkolnej „Pinezka”.
8. Działalność samorządowa skupiona jest w 3 sekcjach:

a) zadania sekcji kulturalnej:
- organizowanie i prowadzenie uroczystości szkolnych;
- przygotowanie programów artystycznych imprez organizowanych przez Samorząd;
-przeprowadzenie kampanii wyborczej i wyborów do Samorządu Szkolnego następnej
kadencji;
-udział w pracach komisji w konkursach przeprowadzonych w szkole;
b) zadania sekcji sportowej:
- udział w zawodach sportowych i relacjonowanie ich przebiegu;
-informowanie o wynikach i osiągnięciach uczniów naszej szkoły na łamach gazetki;
-organizowanie razem z nauczycielem w-fu zajęć sprawnościowych, zawodów sportowych;
- popularyzowanie sławnych sportowców i ciekawych dyscyplin sportu;
c) zadania sekcji porządkowej:
-pełnienie dyżurów w czasie przerw na korytarzu i dziedzińcu;
-dbanie o czystość na korytarzu i wokół szkoły, zbieranie papierków;
-pomaganie pani woźnej utrzymaniu porządku w szatni;
- zwracanie uwagi na zmianę obuwia;
- zorganizowanie zbiórki makulatury surowców wtórnych.
VI Fundusz Samorządu Szkolnego tworzą:
1. Kwoty uzyskane z organizowanych przez samorząd imprez kulturalnych.
2. Zbiórki surowców wtórnych.
3. Środki przekazane przez Radę Rodziców.

VII Uprawnienia
1. Zgłaszanie Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej, dyrekcji wniosków i opinii
we wszystkich sprawach, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych
praw uczniowskich.
2. Samorząd Szkolny może posiadać własny fundusz, gdzie dysponentem jest Rada
Samorządu. Fundusz taki musi być zdeponowany w Szkolnej Kasie Oszczędności.
Odpowiedzialny za to jest opiekun samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej.

