Regulamin Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14
oraz Publicznego Gimnazjum nr 14 w Radomiu
§1
Samorząd Uczniowski PSP nr 14 oraz PG 14 w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła
II w Radomiu działa w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r (art.55)
§2
Samorząd Uczniowski PSP nr 14 i Samorząd Uczniowski PG nr
uczniowie każdej ze szkół.

14 tworzą wszyscy

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego PSP nr 14 tworzą Radę Uczniowską szkoły
podstawowej, a przedstawiciele PG nr 14 tworzą Radę Uczniowską gimnazjum.
Rady Uczniowskie współpracują z Dyrekcją Zespołu Szkół Integracyjnych, Radą
Pedagogiczną i Radą Rodziców.
§3
Samorząd Uczniowski prowadzi działalność na podstawie planu pracy.
§4
1.Kandydatów na opiekunów mogą zgłaszać do dyrektora bezpośrednio uczniowie, Rada
Pedagogiczna. Nauczyciel może sam zgłosić swoja kandydaturę.
2.Prawo wyboru opiekuna przez uczniów jest realizowane przez akceptację kandydatury
w referendum.
3.Ze względu na dużą ilość oddziałów i uczniów może być kilku opiekunów. Opiekun może
pełnić swoją funkcję do odwołania.
§5
Wybory do Rad Uczniowskich PSP nr 14 i PG nr 14
1. Każda klasa wybiera spośród siebie radę klasową składającą się z minimum 3 osób, tak by
można było utworzyć funkcję przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego
i członków.
2. Organami Samorządu Uczniowskiego są Rada Uczniowska PSP nr 14 i Rada Uczniowska
PG nr 14, które składają się z przedstawicieli uczniów PSP nr 14 i PG nr 14, wybierane
zgodnie z zapisami regulaminu wyborów.
§6
1.Kadencja Rady uczniowskiej PSP nr 14 i PG nr 14 może trwać od roku do dwóch lat.

2.Członkowie Rady mogą być odwołani przez opiekuna Rady Uczniowskiej ze swoich
funkcji przed upływem kadencji, jeśli Rada postanowi ich odwołać. Odwołania dokonuje się
przez podjęcie uchwały. Przyczyną odwołania może być niewywiązywanie się z
powierzonych zadań.
§7
1.Rada Uczniowska PSP nr 14 i PG nr 14 organizuje zebrania w zależności od potrzeb,
zebrania są organizowane wspólnie lub osobno dla Rady Uczniowskiej PSP i dla Rady
Uczniowskiej PG.
2.W skład Rad Uczniowskich PSP i PG wchodzą po trzy osoby, pełniące funkcję
przewodniczącego i zastępców przewodniczącego.
3.W ramach Rady Uczniowskiej działa sekcja:
-kulturalna
-organizacyjna
- plastyczna
4. Przewodniczący i członkowie poszczególnych sekcji wybierani są w wyborach do Rady
Uczniowskiej i akceptowani przez opiekuna samorządu. Członkami sekcji mogą również
zostać osoby, które zgłoszą chęć współpracy, są wzorem dla innych, uzyskali z zachowania
ocenę minimum bardzo dobrą.
5. W ramach RU działają sekcje odrębne dla PSP nr 14 i PG nr 14. W przypadku działań
dotyczących całego Zespołu Szkół Integracyjnych istnieje konieczność ścisłej współpracy obu
rad.
§8
1. Rada Uczniowska współpracuje z radami klasowymi i jest ich reprezentantem wobec
Dyrekcji Szkoły i władz szkolnych.
2. Samorząd Uczniowski włącza się w działania Szkolnego Koła Wolontariatu poprzez
pomoc w organizacji akcji charytatywnych, koncertów.
§9
Samorząd Uczniowski prowadzi działalność w zakresie:
- rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego
wspierania się,
- kształtowania umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do aktywności
społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów,

- uczestnictwa w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwa
w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych.
§10
Samorząd Uczniowski może prowadzić sklepik szkolny działający na podstawie swojego
regulaminu.
§11
Samorząd Uczniowski przez swoich reprezentantów, czyli Radę Uczniowską, realizuje
następujące zadania:
- organizuje społeczność uczniowską do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych
i innych obowiązków zawartych w statucie szkoły,
- uczy właściwej postawy wobec innych ludzi, wciela w życie ideę integracji,
- Rada przedstawia władzom szkolnym opinie oraz potrzeby koleżanek i kolegów, spełnia
wobec tych władz rzecznictwo interesów ogółu społeczności uczniowskiej,
- współdziała z władzami szkoły w celu przekazania wniosków i postulatów dotyczących
życia społeczności uczniowskiej, udziela w miarę możliwości pomocy materialnej,
- stara się rozwijać zainteresowania naukowe, kulturalne, sportowe uczniów i w miarę
możliwości organizuje wypoczynek i rozrywkę,
- dba o sprzęt i urządzenia szkolne, inspiruje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na
rzecz klasy i szkoły,
- uczestniczy za zgodą Dyrektora szkoły, w zależności od potrzeb, w niektórych
posiedzeniach Rady Pedagogicznej, dotyczących spraw wychowawczych i organizacyjnych,
- dba o dobre imię i honor szkoły, kultywuje i wzbogaca jej tradycje.

