Regulamin Samorządu Uczniowskiego
w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance

Samorząd Uczniowski jest wiodącą wewnątrzszkolną organizacją
uczniowską skupiającą wszystkich uczniów naszej szkoły. Każdy uczeń ma prawo
swobodnego wyrażania swoich poglądów, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób
na zebraniu Samorządu Szkolnego lub klasowego.
I. Celem samorządu jest:
1. Współudział uczniów w rozwiązywaniu własnych problemów oraz
partnerstwo uczniów w stosunkach z nauczycielami w realizacji celów
wychowawczych szkoły.
2. Kształtowanie warunków do umiejętności zespołowego działania,
samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
II. Do zadań samorządu należy:
1. Organizowanie uczniów do spełniania obowiązków zawartych w Statucie
Szkoły.
2. Reprezentowanie interesów społeczności uczniowskiej wobec Dyrektora i
Rady Pedagogicznej.
3. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych
warunków do nauki.
4. Inspirowanie uczniów do udziału w pracach społeczno - użytecznych na
rzecz szkoły.
5. Zorganizowanie uczniom pomocy koleżeńskiej w nauce.
6. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom
między uczniami i nauczycielami, w przypadku pojawienia się konfliktu
zgłoszenie go przez opiekuna samorządu dyrektorowi szkoły lub radzie
pedagogicznej.

III. Uprawnienia Samorządu obejmują:
1. Udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących
życie społeczności uczniowskiej.
2. Redagowanie gazetek szkolnych, prowadzenie kroniki, apeli itp.
IV. Do obowiązków opiekuna Samorządu Szkolnego należy:
1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań samorządu szkolnego.
2. Zapewnienie z upoważnienia Dyrektora Szkoły niezbędnych warunków
organizacyjnych do samorządnej działalności młodzieży.
3. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu.
4. Informowanie młodzieży o uchwałach Rad Pedagogicznych dotyczących
spraw uczniowskich.
5. Inspirowanie nauczycieli ( wychowawców ) do współpracy z
samorządem i udzielenie mu pomocy w jego działalności.
6. Uczestnictwo w ocenianiu pracy samorządu dokonywanego przez
Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną.
V. Do obowiązków władz szkoły wobec samorządu należy:
1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności w szczególności w
przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
2. Wysłuchiwanie i wykorzystanie opinii uczniowskich oraz informowanie
o zajętym przez władze szkolne stanowiska.
3. Czuwanie nad zgodnością działalności samorządu uczniowskiego z
celami wychowawczymi szkoły.
4. Powołanie opiekuna samorządu szkolnego, przy czym opiekunami
samorządów klasowych są wychowawcy klas.
5. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę, lub inne
postanowienia samorządu, jeżeli są one sprzeczne z prawem i celami
wychowawczymi szkoły.

