R E G U LA M I N
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KARDYNAŁA
KAROLA WOJTYŁY W CZAŃCU

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego opracowano zgodnie ze Statutem Szkoły
Podstawowej.
2. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
3. Samorząd Uczniowski ma obowiązek przestrzegania kardynalnej zasady – nie wolno
naruszać godności osobistej i dobrego imienia innych ludzi.
4. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły poprzez swoich przedstawicieli (trójki
klasowe).
5. Organy samorządu powołuje się na pierwszym zebraniu Samorządu Uczniowskiego
w głosowaniu tajnym, w składzie:
1) przewodniczący,
2) zastępca przewodniczącego,
3) sekretarz,
4) skarbnik,
5) przewodniczący sekcji kulturalno-oświatowej,
6) przewodniczący sekcji gospodarczej,
7) przewodniczący sekcji dekoracyjnej.
6. Nowy skład Samorządu powołuje się w listopadzie. Do końca pierwszego półrocza
roku szkolnego następuje przekazanie obowiązków, działają jednocześnie dwa składy
Samorządu.
7. Działanie organów Samorządu uczniowskiego określa plan pracy opracowany przy
współudziale opiekuna z ramienia Rady Pedagogicznej i przedstawicieli uczniów,
zatwierdzony na zebraniu członków samorządu.
8. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
9. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
10. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących
realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem,
stawianymi
wymaganiami
oraz
innowacjami
i
eksperymentami
pedagogicznymi,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizowania życia szkoły, umożliwiające zachowanie właściwej
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania
i zaspakajania własnych zainteresowań,

4) prawo do prowadzenia własnej gazetki szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
11. Opiekunem samorządu klasowego jest jej wychowawca.
12. Samorząd Uczniowski prowadzi i nadzoruje Sklepik Szkolny.
13. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wyznacza załogę sklepiku.
14. Samorząd Uczniowski ma prawo dysponować funduszami sklepiku. Decyzje
dysponowania środkami pieniężnymi podejmuje opiekun Samorządu Uczniowskiego
w porozumieniu z uczniami.
15. Zasady współdziałania:
1) uczniowie wnoszą swoje uwagi do samorządów klasowych,
2) samorządy klasowe do opiekunów Samorządu Uczniowskiego,
3) opiekunowie do dyrekcji szkoły lub Rady Pedagogicznej.
16. Władze szkolne mają obowiązek spotkania się z samorządem, okresowo lub na
wniosek samorządu, wysłuchania wniosków, postulatów dotyczących życia
społeczności uczniowskiej i udzielić odpowiedzi na nie.
17. Wychowawcy klas i opiekunowie Samorządu Uczniowskiego mają obowiązek:
udzielać pomocy organizacyjnej i merytorycznej samorządowi, którym się opiekują,
służyć mu doświadczeniem i radą, szczególnie w zakresie przestrzegania reguł
demokracji.
18. Prawa i obowiązki ucznia określa załącznik nr 1.
19. Ocenę zachowania się ucznia określa „Wewnątrzszkolny System Oceniana”.
20. Samorząd Uczniowski ma prawo do informowania całej społeczności szkoły o swoich
programach, opiniach i problemach.
21. Uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności Samorządu Uczniowskiego nie należy
zawężać.
22. Zamian w swoich organach samorząd dokonuje na zebraniach, po analizie wniosków
w obecności 50% swoich członków.
23. Samorząd Uczniowski opiniuje na piśmie pracę nauczyciela ocenianego na prośbę
dyrektora szkoły.
24. Zatwierdzono w dniu 15 września 1999r. na posiedzeniu Samorządu Uczniowskiego
po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielami Rady Pedagogicznej i Rady
Rodziców.

Załącznik nr 1

PRAWA I O B O W I Ą Z K I U C Z N I Ó W
OPRACOWANE NA PODSTAWIE STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I

PRAWA U C Z N IA
1. Uczeń jako członek zbiorowości szkolnej ma prawo do:
a) poszanowania godności, dobrego imienia, własności osobistej, rozwijania
zainteresowań, zdolności oraz talentów,
b) podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym i wychowawczym,
rzetelnej oraz sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce lub
oceny swej pracy przez przełożonych,
c) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej, wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową
oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, informacji na
temat wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
d) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych z zapewnieniem
odpowiedniej opieki osób dorosłych,
e) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,
f) opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków pobytu w szkole oraz na
wycieczkach,
g) zgłaszania wniosków w sprawie organów samorządu,
h) swobody wyrażania myśli oraz przekonań światopoglądowych i religijnych.
2. Uczeń w zakresie lekcji ma prawo do:
a) znajomości celu lekcji, swoich zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego
dla niego przekazu treści lekcji,
b) zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku
lekcji, pomocy w razie trudności w nauce,
c) nauki religii na pisemne życzenie rodziców.

3. Uczeń w zakresie pracy domowej ma prawo do:
a) ferii, przerw świątecznych oraz weekendów bez pracy domowej, tzn. nie
zadaje się zadań domowych w piątek na poniedziałek, oprócz przedmiotów
realizowanych w planie godzin w piątki i poniedziałki ,
b) oceny pracy domowej przez nauczyciela,
c) brania pod uwagę przez nauczyciela możliwości odrobienia zadania,
d) indywidualizacji wymagań.
4. Uczeń w sprawie oceny ma prawo do:
a) informacji co do kryteriów i zasad, jakie stosuje przy ocenianiu każdy
nauczyciel,
b) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli
postępów w nauce:
-

bieżącą formę kontroli wiadomości tzw. „kartkówkę” obejmującą
zakres treściowy 3 tematów nauczyciel przeprowadza w dowolny
sposób, bez uprzedzania uczniów (zwrot do 1 tygodnia),

-

sprawdziany pisemne obejmujące materiał powyżej 3 ostatnich
godzin

lekcyjnych

muszą

być

zapowiadane

co

najmniej

z tygodniowym wyprzedzeniem (zwrot do 2 tygodni),
-

w ciągu jednego dnia może odbyć się tylko jeden taki sprawdzian,
a w ciągu tygodnia maksymalnie 3,

c) zgłaszania chęci poprawienia oceny i uwzględniania tej prośby przez
nauczyciela w ustalonym przez niego terminie,
d) wystąpienia o ponowne ustalenie oceny

według warunków zawartych

w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
5. Uczeń w sprawie tradycji szkolnych i uczniowskich ma prawo do:
a) zorganizowania wraz z wychowawcami klas wyjścia poza szkołę w celach
obrzędowych lub rekreacyjnych (np.: Dzień Dziecka, Dni Sportu Szkolnego)
po otrzymaniu zgody dyrektora szkoły z 3-dniowym wyprzedzeniem,
b) przygotowania i udziału w uroczystościach szkolnych i środowiskowych.

II

OBOWIĄZK I UCZNIA
1. Uczeń ma obowiązek:
a) poszanowania godności własnej i innych osób oraz ich własności osobistej,
b) systematycznego oraz aktywnego udziału w lekcji, przestrzegania ustalonych
zasad i porządku w czasie lekcji i przerw międzylekcyjnych, uzupełniania
braków wynikających z absencji,
c) przestrzegania regulaminów pracowni szkolnych oraz sali gimnastycznej,
d) starannego wykonywania zadań domowych,
e) starannego prowadzenia zeszytów, zgodnie z wymogami nauczyciela,
f) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów,
nauczycieli i innych pracowników szkoły,
g) odpowiadania za własne życie i zdrowie, unikania nałogów,
h) dbania o czystość i higienę oraz estetykę swego wyglądu zgodnie z ogólnie
przyjętymi zwyczajami (dotyczy: odpowiedniego ubioru, niewyzywającej
fryzury, makijażu, których normy omówi się każdorazowo na początku roku
szkolnego); ponadto w dni uroczyste ustalone przez szkołę (początek i koniec
roku szkolnego, Dzień Patrona Szkoły, egzaminy, Święto Niepodległości,
Dzień

Edukacji

Narodowej,

konkursy

przedmiotowe,

inne

okazje

zapowiedziane wcześniej) wymagany jest strój galowy (biała, koszulowa
bluzka dla dziewcząt i koszula dla chłopców, spódnica lub spodnie w kolorach:
granat, czerń, stalowa szarość),
i) dbania o mienie szkoły, wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
j) podporządkowania się poleceniom i zarządzeniom nauczycieli, dyrekcji szkoły
oraz Samorządu Uczniowskiego,
k) respektowania uchwał i programów swego samorządu,
l) usprawiedliwiania swoich nieobecności (rodzice – pisemnie lub osobiście)
w ciągu 1 tygodnia.

III N A G R O D Y I K A R Y
1. Szkoła może nagradzać uczniów za :
a) rzetelną naukę i aktywność społeczną,

b) wzorową postawę, frekwencję
c) wybitne osiągnięcia,
d) dzielność oraz odwagę.
2. Za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce stosuje się następujące formy
nagród:
a) pochwałę nauczyciela - wychowawcy w klasie,
b) pochwałę nauczyciela na apelu,
c) pochwałę dyrektora wobec klasy albo na apelu,
d) nagrodę rzeczową,
e) list pochwalny do rodziców na wniosek wychowawcy,
f) wpis do Złotej Księgi Szkoły1,
g) świadectwo z wyróżnieniem2,
h) dyplom za uzyskanie miana „Wzorowego Ucznia”3.
3. Za łamanie statutu szkoły lub nieprzestrzeganie obowiązków uczniowskich stosuje się
kary:
a) upomnienie nauczyciela – wychowawcy,
b) wpis do zeszytu uwag,
c) rozmowa profilaktyczna z przedstawicielem SU i pedagogiem szkolnym,
d) rozmowa w obecności rodziców (opiekunów),
e) nagana udzielona przez dyrektora,
f) wpis do karty nagan,
g) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i reprezentowania
szkoły na zewnątrz
h) przeniesienie do równoległej klasy (karę nakłada dyrektor po

zasięgnięciu

opinii zespołu wychowawczego),
i) skreślenie ucznia z listy uczniów z równoczesnym przeniesieniem go do innej
szkoły zgodnie z aktualnym obowiązkiem szkolnym (rodzice lub kurator
oświaty po wyczerpaniu wszystkich możliwości szkoły).

1 Warunki uzgodnione przez Radę Pedagogiczną w dniu 15 października 2004r.
- zachowanie wzorowe lub bardzo dobre,
- oceny celujące, bardzo dobre (maksymalnie dwie oceny dobre).
2 Warunki określone przez MENiS
3 Warunki uzgodnione przez Radę Pedagogiczną w dniu 15 października 2004r.
- zachowanie wzorowe i bardzo dobre, średnia 4,75, przyznawane zasadniczo po pierwszym semestrze.

4. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.
5. Sposób odwoływania się od kary:
a) w pierwszej kolejności uczeń zwraca się do osoby udzielającej karę,
b) następnie do wychowawcy klasy lub Samorządu Uczniowskiego,
c) w przypadku dalszych wątpliwości sprawę rozstrzyga dyrektor, Rada
Pedagogiczna lub Kurator Oświaty,
d) każdy uczeń ma prawo do rehabilitacji poprzez udział w działaniach na rzecz
szkoły lub środowiska.

