Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Zgorzelcu

Podstawa prawna:
1.

Ustawa o systemie oświaty.

2.

Statut szkoły.

I. Postanowienia ogólne.

Art. 1 W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej "Samorządem".
Art. 2 Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły.
Art. 3 Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi
reprezentantami ogółu uczniów.
Art. 4 Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
Art. 5 Samorząd Uczniowski:
1.

Organizuje swoja działalność.

2.
Kształtuje życie społeczności uczniowskiej kreując pozytywne postawy, zwyczaje
obyczaje szkolne.
3.
Może przedstawiać dyrektorowi, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wnioski
,opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących takich praw uczniów jak:
a)
prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
b)

prawo do organizacji życia szkolnego,

c)

prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej ,

d)
prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z Dyrektorem,
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e)

prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna samorządu.

4.

Może organizować referenda i prowadzić kampanie wyborcze.

Art. 6 Kadencja organów samorządu trwa 1 rok.
Art. 7 Rada Samorządu Uczniowskiego:
1.

Uchwala program prac Samorządu Uczniowskiego.

2.

Jest wyrazicielem woli uczniów, wobec Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej.

3.

Może tworzyć zespoły realizujące poszczególne zadania samorządu.

4.

Rada Samorządu ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla uczniów.

Art. 8
1.

W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

a)

przewodniczący,

b)

zastępca przewodniczącego,

c)sekretarz,
d)

członkowie pomocniczych.

2.

Członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego wybierani są w głosowaniu powszechnym.

Art. 9 Do zadań Zarządu Samorządu Uczniowskiego należy:
1.

Opracowanie projektu programu prac samorządu.

2.

Reprezentowanie opinii uczniów wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

Art. 10
1.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego :

a)

reprezentuje Samorząd Uczniowski wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
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b)

Kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego.

c)

Przewodniczy Zarządowi Samorządu Uczniowskiego oraz Radzie Samorządu Uczniowskiego

2.

Do zadań zastępcy przewodniczącego należy:

a)

wspomaganie przewodniczącego we wszystkich zadaniach wynikających z jego funkcji.

b)
Wypełnianie obowiązków przewodniczącego w razie jego nieobecności, odwołania, do czasu
powołania nowego przewodniczącego.

II. Formy dokumentacji pracy Samorządu Uczniowskiego.

1.

Regulamin Samorządu.

2.

Plany pracy Samorządu.

III. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
1.

Czuwa nad całokształtem prac Samorządu.

2.
Współpracuje z Dyrektorem szkoły lub Radą Pedagogiczną w rozstrzyganiu konfliktów między
uczniami oraz między uczniami a nauczycielem.
3.

Wyboru Opiekuna Samorządu dokonują wszyscy uczniowie w głosowaniu tajnym.

IV. Przepisy końcowe.

Art. 1 Rada Samorządu uchwala regulamin i dokonuje w nim zmian.
Art. 2 Walne zgromadzenie uczniów w toku kadencji na wniosek uczniów może dokonać zmian lub
uzupełnień regulaminu.
Art. 3 Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
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