REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
im. Gustawa Morcinka w Warszawie

I.
1.

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:
Głównym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest organizowanie społeczności szkolnej do
działań na rzecz wszystkich uczniów tej szkoły, a w szczególności:
- rozwijanie opieki i pomocy koleŜeńskiej,
- organizowanie imprez i zajęć pozalekcyjnych,
- kształtowanie właściwego stosunku do nauki,
- przestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów,
- troska o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
- troska o sprzęt szkolny,
- angaŜowanie uczniów do prac porządkowych w klasach i na terenie szkoły,
- organizowanie uroczystości okolicznościowych.

II.

Organizacja Samorządu Uczniowskiego:

1.

W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzi piętnastu uczniów wybranych przez ogół
społeczności szkolnej.

2.

Samorząd spośród swoich członków wybiera: przewodniczącego, jego zastępcę, skarbnika
i sekretarza.

3.

Samorząd organizuje się w grupy odpowiadające za realizację poszczególnych wyznaczonych
sobie zadań.

III.

Ordynacja wyborcza do Samorządu Uczniowskiego:

A.

Zasady ogólne

1.

Prawo głosowania mają uczniowie wszystkich klas, którzy nie zostali pozbawieni praw
uczniowskich, a ponadto wszyscy nauczyciele.

2.

KaŜdemu wyborcy przysługuje tylko jeden głos.

3.

Kandydatem do Samorządu Uczniowskiego moŜe być uczeń wybrany przez ogół swojej klasy.
KaŜda spośród klas III - VI ma prawo wystawić dwóch swoich kandydatów.
Kandydat winien wyróŜniać się kulturą osobistą, pracą społeczną i właściwą postawą wobec
kolegów i pracowników szkoły.

4.

Kampania wyborcza powinna rozpocząć się przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym
terminem wyborów i trwać do dnia poprzedzającego wybory.

5.

Kadencja Samorządu trwa jeden rok licząc od dnia ogłoszenia wyników wyborów.

6.

Członek Samorządu Uczniowskiego moŜe być z niego wykluczony, jeŜeli postępowanie jego jest
sprzeczne z prawami i obowiązkami członka Samorządu Uczniowskiego.

B. Komisja wyborcza.
1.

Do przeprowadzenia wyborów ustępujący Samorząd powołuje Komisję Wyborczą, która zajmuje
się organizacją wyborów, dba o prawidłowy ich przebieg i ogłasza wyniki.

2.

Przedstawiciele klas zgłaszają swoich kandydatów do Komisji Wyborczej.
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C. Głosowanie.
1.

Głosowanie odbywa się jednego dnia w godzinach 9.00-15.00.

2.

Głosowanie jest tajne.

3.

KaŜdy wyborca otrzymuje kartę z alfabetycznym spisem kandydatów, na której podkreśla
nazwiska piętnastu.

4.

Za wybranych do Samorządu Uczniowskiego uznaje się tych piętnastu kandydatów, którzy
otrzymali największą liczbę głosów.

5.

W ciągu 24 godzin od chwili zakończenia wyborów Komisja Wyborcza ogłasza wyniki.

6.

W ciągu tygodnia od wyborów konstytuuje się Samorząd Uczniowski.
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