Cele działania, plan pracy i regulamin Samorządu
Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018
Cele działania Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny
2017/2018:
1. Aktywizowanie uczniów do działalności w Wolontariacie.
2. Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.
3. Uczenie się samodzielności, współpracy i współdziałania
w grupie, w zespole (liczenie się z potrzebami innych, gotowość
wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się
interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
4. Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego
spędzania czasu wolnego.
5. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności
szkolnej.
Regulamin Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny
2017/2018:
Kształt Samorządu:
1. Samorząd Szkolny Szkoły Podstawowej nr 58 im. T. Gajcego
( zwany odtąd Samorządem Uczniowskim) tworzą wybrani
uczniowie szkoły podczas powszechnych wyborów:
- kandydaci na członków SU zbierają listy z podpisami,
przynajmniej 15 (piętnaście) osób wspierających ich program
wyborczy i wręczają je opiekunom SU (p. Małgorzacie Lober,
p. M. Wesołowskiej, p. K. Czajkowskiemu),
- po zgłoszeniu kandydatury kandydaci przygotowują plakat
wyborczy i umieszczają go w miejscu wskazanym przez
opiekunów SU.
2. SU jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły
Podstawowej nr 58 im. T. Gajcego.
3. Głównymi organami Samorządu są: Przewodniczący
Samorządu, zastępca Samorządu, sekretarz, skarbnik oraz
członkowie.

4. Przewodniczący Samorządu:
- wybierany jest przez członków Samorządów Klasowych klas
I - VII, przy czym kandydat musi zdobyć największą liczbę
głosów w wyborach tajnych do Samorządu:
- Przewodniczący SU pełni swoją funkcję przez rok.
- Przewodniczący SU z uzasadnionych przyczyn może
wcześniej zrezygnować z pełnionej funkcji.
- w przypadku dymisji Przewodniczącego SU przed upływem
kadencji, obowiązki Przewodniczącego przejmuje zastępca.
- Przewodniczący SU reprezentuje ogół uczniów Szkoły
Podstawowej nr 58 im T. Gajcego.
5. Członkowie Samorządu:
- SU reprezentują uczniowie klas I- VII, wybrani w wyborach
do SU.
- SU wybierany jest w głosowaniu bezpośrednim, tajnym.
- wybory SU odbędą się 21 września 2017 r.
- nad poprawnością wyborów czuwają opiekunowie SU.
-Członkami SU są tylko uczniowie Szkoły Podstawowej nr 58
im. T. Gajcego. W momencie ukończenia szkoły uczniowie nie
mogą pełnić funkcji samorządowych tejże szkoły.
- SU podejmuje decyzje większością głosów.
- na pierwszym posiedzeniu przyjęty jest podział obowiązków
wszystkich członków oraz plan działania na rok szkolny
2017/2018.
6. Opiekun SU:
- ma prawo uczestniczyć w zebraniach SU.
- pełni funkcję doradczą.
w uzasadnionych przypadkach może zrezygnować
z pełnionej funkcji.
- jest jedyną osobą, która może zwolnić uczniów z zajęć
lekcyjnych w celach działalności SU.
7. Zebrania Samorządu:
- spotkania SU odbywają się raz w miesiącu, w uzasadnionych
sytuacjach można zwołać zebranie niezależnie od podanej
wcześniej daty spotkania.

8. Sposób dokumentowania działalności SU:
- członkowie zdają sprawozdanie ze swojej działalności
opiekunom SU po każdym posiedzeniu SU.
9. Postanowienia inne:
- SU może przedstawić Dyrektorowi Szkoły lub Radzie
Pedagogicznej opinie i wnioski w sprawach naruszania
podstawowych praw ucznia.
10. Postanowienia końcowe:
- wszyscy uczniowie klas I -VII zobowiązani są do zapoznania
się z regulaminem SU.
- Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczniów.
- Każdy uczeń ma prawo zgłaszania swoich innowacji,
pomysłów podczas zebrań SU.
- Regulamin został opracowany przez członków i opiekunów
SU.

Opiekunowie SU:
Małgorzata Lober
Marzanna Wesołowska
Krystian Czajkowski

