REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY MUZYCZNEJ
I STOPNIA W TRZEBNICY
(Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły)

INFORMACJE OGÓLNE
§1
Samorząd Uczniowski Szkoły Muzycznej im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy stanowią
wszyscy uczniowie Szkoły.
§2
Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu
współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
§3
Rada Samorządu Uczniowskiego reprezentuje interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy Samorządu
Uczniowskiego ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę Samorządu Uczniowskiego, który
jest zgodny ze Statutem Szkoły.
§4
1. Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi

Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:
 prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
 prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 prawo do zapoznania się z Programem Wychowawczym szkoły;
 prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
 prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
 prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;
 prawo do wnoszenia wniosków do Regulaminu Pracy Szkoły;
 prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SU.

2. Samorząd Uczniowski współdecyduje o:
 formach i tematyce zajęć pozalekcyjnych,
 systemie nagradzania i karania uczniów (obronie ucznia, wobec którego została orzeczona

kara);

3. Samorząd Uczniowski ponadto:
 organizuje społeczność uczniowską do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;
 dba o mienie szkolne;
 organizuje pomoc koleżeńską uczniom napotykającym trudności w nauce;
 dba – w całokształcie swojej działalności – o dobre imię Szkoły;
 zgłasza kandydatury uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole;
 wydaje opinie, na wniosek Dyrektora Szkoły, w sprawie oceny pracy nauczycieli.

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§5
1. Samorząd Uczniowski tworzy Rada, w skład której wchodzą:





przewodniczący;
zastępca przewodniczącego;
skarbnik;
sekretarz.

2. Kadencja Samorządu trwa jeden rok.

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§6
Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należą:
uchwalanie Regulaminu SU;
podejmowanie uchwał w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie;
podejmowanie uchwał w ramach kompetencji SU;
ustalanie i zatwierdzanie planu pracy SU na dany rok szkolny;
wykonywanie uchwał Rady SU;
czuwanie nad terminową realizacją planu pracy;
pomoc w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych;
rozwiązywanie spraw spornych dotyczących uczniów;
występowanie z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji;
 wydawanie gazetki szkolnej










TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§7
1. Wybory do Samorządu dokonywane są w głosowaniu tajnym.
2. Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do Szkoły i nie sprawiający kłopo-

tów wychowawczych.
3. Członkowie Komisji Wyborczej wybierani są spośród uczniów w porozumieniu z opiekunem Samorządu.

4. Zadaniem Komisji Wyborczej jest przygotowanie kart do głosowania, przeprowadzenie wyborów
5.

6.
7.
8.
9.

i przeliczenie głosów.
Wybory mogą być poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden tydzień, podczas
której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu działania w Strukturach
Samorządu Uczniowskiego.
Wybory są przeprowadzone w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na kartach do głosowania dokonują wyboru przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zaś zastępcą,
skarbnikiem, sekretarzem – kolejni kandydaci.
Kandydaci za obustronną zgodą mogą zamieniać się funkcjami.
Rada Samorządu na pierwszym posiedzeniu dokonuje podziału obowiązków.
TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§8

1. Wyboru Opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonują wszyscy uczniowie w głosowa2.
3.
4.
5.
6.
7.

niu równym, tajnym i powszechnym w miesiącu wrześniu - po skończonej rocznej kadencji.
Opiekunem zostaje ten nauczyciel, który uzyska największą liczbę głosów.
Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest wyrażenie przez
niego zgody.
W przypadku nie wyrażenia zgody przez nauczyciela, opiekunem zostaje ten nauczyciel, który w
kolejności uzyskał największą ilość głosów, po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody.
Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa rok.
Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu.
Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI
§9
1. Rada SU przedstawia wymaganą opinię w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.
2. Przewodniczący SU przedstawia organowi, który wystąpił o opinię jej odpis, podpisany przez

przewodniczącego SU i opiekuna SU.

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ
§ 10
1. Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regula2.
3.
4.
5.

minowego składu Rady.
Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w formie tajnej.
Listę uczestników zebrania Rady oraz jego prawomocność ustala każdorazowo przewodniczący
SU lub sekretarz SU.
Zebrania i uchwały Rady SU są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe jej prowadzenie odpowiada sekretarz, a za realizację uchwał - przewodniczący SU.
Rada SU przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy może przeprowadzić ogólnoszkolne
głosowanie nad tą sprawą.
TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI RADY SU
§ 11

1. Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem, Statutem Szkoły lub interesem ucznia prze-

wodniczący SU zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi SU.
2. W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w ust. 1, opiekun SU i Rada SU w terminie 1
miesiąca od dnia zawieszenia uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.
3. W sprawach spornych Rada SU i opiekun SU odwołują się do Dyrektora Szkoły.
TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU
§ 12
1. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do przewodniczącego SU przez

minimum 3 członków Rady SU.
2. Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania
uchwał.

FUNDUSZE
§ 13
1. Samorząd Uczniowski może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działal-

ności.
2. Dysponentami funduszów jest Rada Samorządu Szkolnego, a dysponowanie funduszami następu-

je w porozumieniu z opiekunem Samorządu Szkolnego.
3. Fundusze Samorządu mogą być tworzone z imprez organizowanych przez Samorząd, z docho-

dów za zbiórkę surowców wtórnych, ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców oraz
inne organizacje i instytucje.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14
Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie
oceniani.

§ 15
Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły w sekretariacie Szkoły oraz na stronie
internetowej.

§ 16
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły.

