CELE DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Dublinie

1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
2. Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.
3. Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
4. Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
5. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z
potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom
zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
6. Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
7. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
8. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 1. Struktury Samorządu
§1.1 Samorząd Szkolny w SPK w Dublinie (zwany odtąd Samorządem) tworzą wybrani podczas
powszechnych wyborów uczniowie szkoły.
§1.2 Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
§1.3 Głównymi organami Samorządu są: Przewodniczący Samorządu, zastępca Przewodniczącego
Samorządu oraz pozostali członkowie Samorządu.
§1.4 Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzą:
1) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
2) zastępca przewodniczącego,
3) sekretarz,
4) kronikarz,
5) skarbnik,
6) szef sekcji porządkowej.
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§2. Obowiązki członków Samorządu Uczniowskiego
§2.1 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
1) koordynuje pracę Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Samorządu Uczniowskiego;
2) dokonuje podziału obowiązków wśród członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego;
3) uzgadnia z opiekunem Samorządu Uczniowskiego terminy zebrań i informuje go o pracach
Samorządu;
4) prowadzi zebrania Samorządu;
5) podpisuje dokumenty w imieniu Samorządu Uczniowskiego;
6) raz w roku przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z działalności Samorządu.
§2.2 Wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
1) koordynuje pracę Rady Samorządu Uczniowskiego i Samorządów Klasowych;
2) wspiera i koordynuje pracę sekcji porządkowej Samorządu Uczniowskiego;
3) w razie potrzeby przejmuje obowiązki i kompetencje przewodniczącego Samorządu
Uczniowskiego.
§2.3. Sekretarz:
1) prowadzi dokumentację pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowuje sprawozdania z
przeprowadzonych akcji;
2) wspiera i koordynuje pracę Samorządu.
§2.4 Kronikarz:
1) prowadzi kronikę Samorządu Uczniowskiego;
2) robi zdjęcia podczas imprez szkolnych;
3) przygotowuje materiały oraz tworzy fotorelacje z działalności SU na stronę internetową.
§2.5. Skarbnik:
1) dysponuje środkami pieniężnymi Samorzadu, prowadzi rozliczenia finansowe.
§2.6. Szef sekcji porządkowej Samorządu Uczniowskiego:
1) realizuje zadania zgodne z założeniami i celami sekcji;
2) pilnuje porządku na korytarzach szkolnych podczas przerw śródlekcyjnych.

§3 Przewodniczący Samorządu
§3.1 Przewodniczący wybierany jest przez uczniów z klas IV –VI Szkoły Podstawowej, I-III Gimnazjum
i klas licealnych, przy czym kandydat musi uzyskać największą ilość głosów w wyborach do
Samorządu.
§3.2 Kadencja Przewodniczącego trwa 1 rok.
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§3.3 Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.
§3.4 W przypadku skreślenia z listy uczniów lub podania się do dymisji Przewodniczącego przed
upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca Przewodniczącego Samorządu.
§3.5 Przewodniczący jest głównym reprezentantem ogółu uczniów.
§3.6 W przypadku nieroztrzygniętego głosowania Rady Samorządu głos Przewodniczącego
Samorządu jest przeważający.
§4 Członkowie Samorządu, kampania wyborcza, kandydaci
§4.1 Samorząd składa się z uczniów klas IV –VI Szkoły Podstawowej, I-III Gimnazjum i klas licealnych
wybranych spośród całej społeczności uczniowskiej.
§4.2 W skład Samorządu oprócz Przewodniczącego wchodzi 5 osób z klas IV –VI Szkoły
Podstawowej, I-III Gimnazjum i klas licealnych. W Radzie Samorządu musi być równowaga między
reprezentacją klas niedzielnych i klas sobotnich w t.j. 3 członków musi być uczniami klas sobotnich i 3
czlonków musi być uczniami klas niedzielnych.
§4.3 Przewodniczący Samorządu i Zastępca Przewodniczącego Samorządu nie mogą uczęszczać na
lekcje tego samego dnia.
§4.4 W Zarządzie Samorządu Uczniowskiego musi być przynajmniej dwóch reprezentantów klas szkoły
podstawowej (przynajmniej jeden z każdego dnia lekcyjnego) i dwóch reprezentantów klas gimnazjum i
liceum (przynajmniej jeden z każdego dnia lekcyjnego).
§4.4 Kandydatem do władz Samorządu Uczniowskiego może być każdy uczeń szkoły z klas IV-VI
Szkoły Podstawowej, I-III Gimnazjum i klas licealnych.
§4.5 Aby zostać kandydatem do władz Samorządu Uczniowskiego uczeń musi zdobyć nominacje od
swojej klasy.
§4.6 Każda klasa uprawniona do głosu ma prawo nominowania spośród siebie jednego ucznia na
kandydata do władz Samorządu Uczniowskiego
§4.7 Kandydaci powinni być uczniami rzetelnie wywiązującymi się ze swoich obowiązków
szkolnych.
§4.8 Kampania wyborcza powinna:
1) przebiegać według pomysłu i inwencji kandydata;
2) uwzględniać szacunek do drugiego człowieka, zasady dobrego smaku i wychowania oraz kulturę
języka i sposobu wypowiedzi.
§4.9 Głosowanie przeprowadza się w jeden weekend, na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych we
wszystkich klasach jednocześnie.
§4.10 Wybory odbywają się wyłącznie na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisję
Wyborczą Samorządu Uczniowskiego.
§4.11 Wyborca głosuje tylko na jedną osobę z listy kandydatów.
§4.12 Żeby głos był ważny, przy nazwisku kandydata należy postawić znak „X”. Inne głosy są
nieważne.
§4.13 Jeśli nie ma klasy w dzień wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego w przypadku
nieobecności nauczyciela lub innych niespodziewanych okoliczności niezależnych od uczniów, nie
zmienia się data wyborów. Każdy uczeń ma prawo przyjść w weekend głosowania do szkoły i wziąć
udział w wyborach.
§5 Odwołanie władz
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§5.1 Jeśli członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego naruszają Regulamin Samorządu
Uczniowskiego, nie wywiązują się ze swoich obowiązków lub nie biorą udziału w pracach
Samorządu, mogą zostać odwołani z funkcji przez Radę Samorządu Uczniowskiego zwykłą
większością głosów.
§5.2 Członek Zarządu może w ciągu roku szkolnego zrezygnować z ważnych powodów z pełnionej
przez siebie funkcji.
§5.3 Jeśli według nauczyciela czas spędzony przez członka Samorządu na działalność samorządową
powoduje, że nie wywiązuje się on z obowiązków szkolnych, Rada Samorządu po szczegółowym
rozpatrzeniu sprawy, może odwołać członka Samorządu z funkcji zwykłą większością głosów.
§5.4 W przypadku podania się do dymisji lub odwołania Przewodniczącego przed upływem kadencji,
jego obowiązki przejmuje zastępca Przewodniczącego Samorządu.
§5.5 W przypadku zwolnienia pozycji Zastępcy Przewodniczącego Samorządu w związku z
odwołaniem funkcji, podania się do dymisji lub przejęciem fukcji Przewodniczącego Samorządu
przez byłego Zastępcę, Przewodniczący Samorządu wybiera nowego Zastępcę spośród uczniów
Gimnazjum i Liceum, którzy spełniają jeden lub oba z poniższych kryteriów:
a) członkostwo w Samorządzie Uczniowskim,
b) pełnienie funkcji Przewodniczącego Samorządu Klasowego w swojej klasie.
§5.6 W przypadku zwolnienia pozycji przez członka niższych szczebli Samorządu Uczniowskiego (tj.
sekretarz, kronikarz, skarbnik, szef sekcji porządkowej) w związku z odwołaniem funkcji,
podaniem się do dymisji, lub powierzeniem mu funkcji Zastępcy Przewodniczącego Samorządu
jego obowiązki zostają przekazane prewodniczącemu Samorządu Klasowego z jednej z klas
gimnazjalnych lub licealnych. Nowy członek musi uczęszczać na lekcje w ten sam dzień co jego
poprzednik i zostaje wybrany z pośród wszystkich kandydatów spełniających te kryteria przez
Przewodniczącego Samorządu lub Zastępcę Przewodniczącego Samorządu, który uczęszcza
tego samego dnia do szkoły.
§6 Opiekun Samorządu:
§6.1 Opiekun pełni funkcję doradczą wobec Samorządu.
§6.2 Opiekun ma prawo uczestniczenia (bez prawa głosu) we wszystkich zebraniach Samorządu.
§6.3 Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Samorządu.
§6.4 Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
§6.5 Opiekun Samorządu jest jedyną osobą, która w uzasadnionych przypadkach może zwolnić
uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością Samorządu.
§7 Zebrania Samorządu
§7.1 Zebrania Samorządu odbywają się raz w miesiącu.
§7.2 Przewodniczący ma prawo (na wniosek własny, Opiekuna, członka Samorządu) do zwoływania
specjalnych zebrań Samorządu.
§7.3 Samorząd ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania na początku roku szkolnego
(ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny, uchwalenie regulaminu).
§7.4 Samorząd ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania pod koniec roku szkolnego
(podsumowanie pracy, wnioski do dalszej pracy).
§7.5 Sekretarz ma obowiązek sporzadzania protokołu z kazdego zebrania Samorzadu
Uczniowskiegiego i kazdej wykonanej akcji, nastepnie zachowanie go w segregatorze.
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§8 Sposób dokumentowania działalności Samorządu
§8.1 Członkowie Samorządu mają obowiązek przedstawiać Opiekunowi semestralne sprawozdania ze
swojej działalności ; nastepnie udostępnic je przewodniczącym poszczególnym klas;
§8.2 Dokumentacja Samorządu prowadzona jest pod nadzorem Opiekuna.
§9 Postanowienia inne
§9.1 Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub Kierownikowi Szkoły wnioski i opinie we
wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji praw ucznia.
§9.2 Samorząd upoważniony jest do reprezentowania całej młodzieży i delegowania swych członków
do rozmów z Kierownikiem Szkoły.
§9.3 Kierownik Szkoły jest zobowiązany poinformować Samorząd o planownaych zmianach w
Regulaminie Szkoły.
§10 Postanowienia końcowe
§10.1 Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem Samorządu.
§10.2 Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.
§10.3 Każdy uczeń ma prawo zgłaszania nowelizacji i poprawek do regulaminu. Są one rozpatrywane
przez Zarząd Samorządu.
§10.4 Regulamin samorządu uczniowskiego stanowi załącznik do Statutu Szkoły. Regulamin jest
uchwalany i poprawiany przez samorząd uczniowski.
Regulamin wraz z poprawkami został wprowadzony na zebraniu SU w dniu 20 października 2012r.
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