REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO W RADZYNIU PODLASKIM
Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67,poz.329 z póź.
zm.). Zgromadzenie ogółu uczniów uchwala co następuje:

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1.

Demokratycznie wybrani kandydaci spośród uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola
Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim - reprezentanci wszystkich klas - tworzą Samorząd Uczniowski.

2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Szkole - należy przez to rozumieć Państwową Szkołę Muzyczną I
Radzyniu Podlaskim,

im. Karola Lipińskiego w

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola
Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim,
3) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim i Radzie Rodziców - należy przez
to rozumieć organy działające w Szkole,
4) uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub prawnych
opiekunów,
5) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
6) opiekunie – należy przez to rozumieć Opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
7) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

ROZDZIAŁ II
Organy oraz prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego
§2
1.

Organami Samorządu są:
1.1. Przewodniczący
1.2. Zastępca Przewodniczącego
1.3. Sekretarz
1.4. Członkowie
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§3
1. Przewodniczący jest wybierany przez osoby uprawnione do głosowania zgodnie z §1.
2. Kadencja Przewodniczącego trwa jeden rok szkolny.
3. Przed upływem kadencji Przewodniczący może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji.
4. Funkcja Przewodniczącego wygasa w razie zakończenia nauki w Szkole.
5. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu, w szczególności wobec organów Państwowej Szkoły
Muzycznej I I stopnia im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim.
6. Przewodniczący może być odwołany w razie stwierdzenia rażącego naruszenia zasad zachowania, a w
szczególności Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
7. Przewodniczący jest jedynym reprezentantem Samorządu, który ma swojego zastępcę.
8. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje jego zastępca.
9. Protokołowanie zebrań i innych wydarzeń szkolnych należy do obowiązków Sekretarza, który może zwrócić
się o pomoc w wypełnianiu jego zadania do innych członków Samorządu.
10. Członkowie Samorządu maja obowiązek wspierania działań podjętych przez przewodniczącego, jego
zastępcę i sekretarza.

§4
1.

Samorząd Uczniowski w ramach realizacji swoich zadań uprawniony jest do przedstawienia Radzie
Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Dyrekcji wniosków oraz opinii we wszystkich sprawach Szkoły, a w
szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak:
1.1. prawo do zapoznawania się z podstawami programowymi, programem nauczania, wymaganiami
edukacyjnymi oraz zasadami systemu oceniania,
1.2. prawo do jawnego i umotywowanego oceniania postępów i osiągnięć edukacyjnych, szczegółowo
określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,
1.3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym, możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
1.4. prawo do organizowania imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym oraz sportowym - zgodnie z
własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
1.5. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

2.

Samorząd wyraża opinię w sprawie wniosków Dyrektora, gdy ta opinia jest wskazana lub niezbędna.
§5

1.
2.

Wybory do Samorządu oraz wybory Opiekuna odbywają się pod koniec września każdego roku szkolnego.
Kadencja organów Samorządu trwa przez okres jednego roku szkolnego.
§6

1.
2.

Zebrania, narady i spotkania wynikające z działalności samorządu odbywają się w czasie wolnym od zajęć
lekcyjnych wg potrzeb lub na wniosek Dyrektora bądź opiekuna.
Dyrektor może zawiesić lub uchylić postanowienie Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub
celami Szkoły.
§7

1.
2.

Prawo do głosowania na zebraniach przy podejmowaniu uchwał Samorządu mają tylko członkowie obecni
podczas głosowania.
Głosowanie w sprawie uchwalenia lub nowelizacji Regulaminu odbywa się na zebraniu Samorządu.
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§8
1.
2.
3.

Zebrania i posiedzenia Samorządu są utrwalane w formie protokołu.
Zebrania i posiedzenia Samorządu odbywają się przynajmniej jeden raz w miesiącu.
Dokumentacja działalności Samorządu gromadzona jest w Kronice Samorządu.

§9
1.

Do wyłącznej właściwości Samorządu należy uchwalanie Regulaminu oraz jego nowelizowanie.

§ 10
1.
2.

Zebranie prowadzi Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Samorządu.
Z głosem doradczym podczas zebrania mogą wystąpić:
2.1. Dyrektor
2.2. Opiekun
2.3. Osoby zaproszone do udziału w zebraniu przez organy Samorządu.

§ 11
1.

Uchwały Samorządu wchodzą w życie z dniem ich podjęcia, chyba że wskazują termin późniejszy.

§ 12
1.
2.
3.
4.

5.

Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły.
Samorząd jest zobowiązany do dbania o przestrzeganie postanowień Rady Pedagogicznej dotyczących
spraw uczniów oraz praw i obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły.
Każdy z członków Samorządu może przedstawić na zebraniach wnioski, propozycje i sugestie dotyczące
Samorządu Uczniowskiego i życia Szkoły.
Każdy z członków Samorządu jest reprezentantem Samorządu, do którego można kierować wszelkie
wnioski, propozycje i skargi, sugestie dotyczące: pracy Samorządu, łamania praw człowieka, ucznia i
wszelkich innych spraw związanych z życiem Szkoły.
Każdy z członków Samorządu powinien regularnie uczestniczyć w zebraniach Samorządu.

ROZDZIAŁ III
Kompetencje Samorządu Uczniowskiego
§ 13
1.

Do kompetencji Samorządu należy:
1.1 opracowywanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i opracowywanie harmonogramu prac,
dokonywanie poprawek i zmian.
1.2 kierowanie bieżącą pracą Samorządu.
1.3 reprezentowanie interesów Samorządu wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.
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1.4 informowanie uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w Szkole.
1.5 prowadzenie bieżącej dokumentacji pracy Samorządu.

ROZDZIAŁ IV
Prawa i obowiązki Opiekuna Samorządu Uczniowskiego
§ 14
1.
2.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy
Samorządu Uczniowskiego.
Opiekun ma prawo uczestniczyć we wszystkich formach pracy Samorządu.

ROZDZIAŁ V
Zasady ordynacji wyborczej
§ 15
1. Do Samorządu Uczniowskiego może kandydować każdy uczeń Szkoły
2. Każda klasa ma obowiązek wyłonić po trzech kandydatów w terminie do połowy września.
3. Wyłonieni kandydaci, w momencie wytypowania ich przez członków danej klasy, stają się osobami
uprawnionymi do kandydowania jak i głosowania w wyborach do Samorządu.
4. Wybory Samorządu są wyborami równymi, jawnymi i bezpośrednimi.
5. W terminie do połowy września ustalony będzie termin spotkania wyborczego, które powinno odbyć
się przed upływem pierwszego tygodnia października.
6. Na spotkaniu wyborczym mają obowiązek pojawić się wszyscy uprawnieni do głosowania i
kandydowania przedstawiciele klas.
7. W czasie spotkania wyborczego uprawnieni do głosowania typują 10 kandydatów do Samorządu.
Kandydaci muszą znajdować się w grupie uprawnionych do głosowania i kandydowania do Samorządu,
muszą być obecni na spotkaniu wyborczym i wyrazić aprobatę względem swojej osoby jako osoby
kandydującej do Samorządu.
8. W czasie spotkania wyborczego osoby uprawnione do głosowania oddają głosy na 3 osoby spośród 10
osób kandydujących do Samorządu.
9. Każdy spośród 3 głosów oddanych przez jedną osobę jest głosem równej wagi.
10. Przeliczenia głosów dokonuje trzyosobowa Komisja Skrutacyjna wybrana spośród obecnych na
zabraniu uczniów, którzy nie są kandydatami do Samorządu.
11. Przewodniczącym Samorządu zostaje osoba, która uzyskała największa liczbę głosów. Zastępca
przewodniczącego zostaje osoba, która uzyskała 2 miejsce pod względem ilości głosów. Sekretarzem
zostaje osoba, która uzyskała 3 miejsce.
12. Następne 3 osoby, które uzyskały kolejne miejsca pod względem ilości głosów zostają członkami
Samorządu.
13. W razie złamania któregokolwiek z punktów Regulaminu Samorządu, po ogłoszeniu wyników,
uprawnieni do głosowania mają prawo do zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących wyników lub przebiegu
głosowania.
14. Po wyłonieniu osób należących do Samorządu, tego samego dnia lub w najbliższym innym terminie
zostaje zorganizowane spotkanie dotyczące wyboru Opiekuna Samorządu.
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15. Każdy z członków Samorządu obecnych na spotkaniu może zaproponować nauczyciela, który mógłby
stać się Opiekunem Samorządu. Na spotkaniu powinna paść przynajmniej jedna propozycja
kandydatury.
16. Następuje głosowanie jawne, przy czym dany członek Samorządu nie może oddać głosu na kandydata
przez siebie zgłoszonego.
17. Jeśli wyłoniony w drodze głosowania kandydat na Opiekuna Samorządu nie wyrazi zgody na
proponowaną funkcję należy powtórzyć głosowanie (ust. 15 i 16).

Przewodniczący Samorządu
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