Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą
w Aulnay sous Bois
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, tworzą wszyscy uczniowie Szkolnego
Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Aulnay sous Bois,
zwanego dalej szkołą.
2. Władzami Samorządu są:
a. na szczeblu klas: samorządy klasowe;
b. na szczeblu szkoły: Rada Samorządu w składzie: 1 przewodniczący i dwóch
zastępców.
§2
1. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Kierownikowi
SPK, wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w
szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programami nauczania, z ich treściami, celami
i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,
c) prawo do organizacji życia szkolnego w porozumieniu z Kierownikiem szkoły,
d) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.
2. Na wniosek Kierownika szkoły Samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
Rozdział II - Rada Samorządu
§3
1. Rada Samorządu składa się z uczniów wybieranych w wyborach tajnych, bezpośrednich i
równych.
2. Kadencja Rady trwa 1 rok.
3. Członkami Rady mogą być uczniowie klas IV- VI Szkoły Podstawowej, I- III
Gimnazjum.
4. Przewodniczący Rady koordynuje prace i reprezentuje Samorząd wobec władz szkoły i na
zewnątrz szkoły.
5. Rada obraduje na zebraniach zwoływanych przez przewodniczącego lub opiekuna
Samorządu.
6. Pierwsze zebranie nowej Rady zwołuje opiekun Samorządu w ciągu tygodnia od
wyborów.
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§4
1. Do zadań Rady Samorządu należy:
a) rozwijanie demokratycznych form współżycia uczniów i nauczycieli, wzajemnego
wspierania się, odpowiedzialności za jednostkę i grupę,
b) kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania,
c) współdziałanie z pozostałymi organami Szkoły,
d) dbanie o mienie Szkoły,
e) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce,
f) rozstrzyganie sporów między uczniami oraz zapobieganie konfliktom między uczniami
a nauczycielami,
g) dbanie o dobre imię i honor Szkoły.
Rozdział III
Wybory do Rady Samorządu
§5
1.
2.
3.
4.

Wybory przeprowadza się w pierwszym tygodniu października.
Wybory są tajne, bezpośrednie i równe.
Prawo do udziału w wyborach mają uczniowie klas IV -VI SP i I-III GIM.
Do Rady kandyduje jeden przedstawiciel danej klasy.

§6
1. Wybory zarządza opiekun Samorządu w porozumieniu z Kierownikiem szkoły.
§7
1.
2.
3.
4.
5.

Każdy uczeń otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami kandydatów.
Głosować można na jednego kandydata.
Wyborca stawia znak "X" obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.
Wyborca wrzuca kartę wyborczą do urny.
Przedstawiciele Samorządu wybrani przez opiekuna wraz z nim liczą głosy kandydatów.

§8
1. W skład Rady Samorządu wchodzi 3 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę
głosów.
2. Funkcję przewodniczącego obejmuje osoba, którą wybiorą członkowie Rady spośród
siebie.
3. Funkcje zastępców przewodniczącego obejmują dwie pozostałe osoby.

§9
2

1. Do Rady Samorządu może kandydować tylko ten uczeń, który spełnia określone wymogi
stawiane przez społeczność uczniowską:
- jest koleżeński
- uczciwy
- odpowiedzialny
- pracowity
- nie zaniedbuje swych obowiązków w nauce
- wykazuje umiejętności organizacyjne
- szanuje pracę innych
Rozdział IV
Odwołanie członka Rady Samorządu
§ 10
1. Członka Rady można odwołać, jeśli narusza Statut Szkoły, listę zasad i wartości
obowiązujących w szkole, Regulamin Samorządu lub nie bierze udziału w pracach Rady.
2. Wniosek o odwołanie może postawić opiekun Samorządu, przewodniczący Rady,
Kierownik szkoły, każdy nauczyciel i uczeń.
3. Decyzję rozpatruje opiekun Samorządu w porozumieniu z wychowawcą i Kierownikiem
szkoły.
4. Na miejsce odwołanego członka Rady powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach
uzyskał kolejno największą ilość głosów lub osobę zgłoszoną przez Kierownika szkoły
lub opiekuna Samorządu.
5. Członek Rady może sam zrezygnować z działalności. Stosuje się wtedy punkt 4
niniejszego rozdziału.
6. Członek Rady pozbawiony swej funkcji ma prawo odwołania się od decyzji w ciągu 7 dni
do opiekuna Samorządu. Ostateczną decyzję podejmuje opiekun Samorządu w
porozumieniu z pozostałymi członkami Rady.
Rozdział V - Opiekunowie Samorządu
§ 11
1. Kandydatów na opiekunów Samorządu może proponować:
a. Rada Samorządu
b. Kierownik szkoły
c. Rada Pedagogiczna.
2. Kadencja opiekuna trwa 1 rok.

Aulnay sous Bois, 05.10.2013

................................................................
Przewodnicząca Samorządu Szkolnego
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