Regulamin Samorządu Uczniowskiego- Szkoła Podstawowa
Podstawa prawna:
- Uchwała o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r.
- Statut Zespołu Szkół w Rudzicy
- Roczny plan pracy szkoły
Regulamin zawiera:
1. Postanowienia ogólne
2. Organy Samorządu Uczniowskiego
3. Tryb przyprowadzania wyborów Rady SU
4. Dokumentacja SU
5. Zadania opiekuna SU
Postanowienia ogólne:
1. SU- Szkoły Podstawowej w Rudzicy tworzą uczniowie klas IV-VI SP;
2. Zasady wybierania i działania SU określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów
3. Regulamin SU nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły
4. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz
dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie
dotyczących takich praw uczniów:
- prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
- prawo do rozwijania własnych zainteresowań,
- prawo do wyboru nauczyciela- opiekuna SU
Organami SU są:
1. Przewodniczący SU
2. Zastępca przewodniczącego
3. Skarbnik i jego zastępca
4. Pozostali członkowie pełniący funkcje w różnych grupach:
- kulturalna
- gospodarcza
- turystyczna
Tryb prowadzenia wyborów do SU:
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza składająca się z 9 osób wybranych spośród
klas szóstych.
2. Wybory odbywają się co roku w czerwcu.
3. Czynne prawo wyborcza do SU mają wszyscy uczniowie klas III-V SP.
4. Skład Rady Samorządu Uczniowskiego:
- przewodniczący,
- zastępca przewodniczącego,
- skarbnik,
- inne funkcje- 12 członków
Wybory SU przeprowadza się w następujący sposób:

1. Uczniowie klas III-V SP typują po trzech kandydatów z klasy do SU. Kandydat nie
może mieć oceny dopuszczającej z nauczania i niższej niż dobre zachowanie.
2. Głosowanie jest tajne.
3. Każdy uczeń uprawniony do wybory wypiera czterech kandydatów z listy wyborczej.
4. Wybory należy przeprowadzić do 15 czerwca.
5. Nad urną czuwają mężowie zaufania.
Na nowym posiedzeniu nowa rada jawnie wybiera zarząd i komisję.
Dokumentacja SU:
1. Regulamin SU.
2. Rozliczenia finansowe.
3. Roczne plany pracy wg rocznego kalendarza imprez.
4. Zeszyt protokołów.
Zadania opiekuna SU:
1. Czuwa nad opracowaniem planu pracy SU.
2. Czuwa nad realizacją planu pracy.
3. Jest głównym łącznikiem między Radą SU a dyrekcją szkoły i gronem
pedagogicznym.
4. Zatwierdza propozycję Rady SU.
5. Konsultuje propozycja Rady SU.
6. Sprawuje nadzór nad działalnością SU.
Poprawki do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego naniesiono 29.08.2002 r.

