Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Muzycznej I stopnia w Czernikowie

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Czernikowie.
§2
Samorząd Uczniowski, działający w Szkole Muzycznej I stopnia w Czernikowie, zwany dalej SU,
działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 z późn. Zmianami), Statutu Szkoły Muzycznej I stopnia w Czernikowie oraz niniejszego
Regulaminu.

Rozdział II. Cele działalności Samorządu Uczniowskiego
§3
Do głównych celów działaności SU należą:
1. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych
decyzji w sprawach szkoły,
2. przedstawianie dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii i
potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
3. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie
własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
4. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
5. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,
rozrywkowej, naukowej w szkole,
6. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz
innymi organami.
Rozdział III. Opiekun Samorządu Uczniowskiego
§4
Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.
§5
1. Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU są równe, tajne, bezpośrednie,
powrzechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.
2. Zarząd SU jest zobowiązany do zapytania wybranego nauczyciela o zgodę. W przypadku jej braku,
wybór opiekuna pozostaje w gestii Zarządu SU.
§6
Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:
1. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
2. inspirowanie uczniów do działania,

3. pośredniczenie w relacjach Su z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.
4. nformowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich

Rozdział IV. Organy Samorządu Uczniowskiego – kompetencje, zadania, struktura
§7
Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły.
§ 8
Władzą Samorządu Uczniowskiego jest Zarząd SU w liczbie minimum 4 uczniów, w składzie:
1. przewodniczący,
2. zastępca,
3. skarbnik,
4. członkowie.
§9
Kadencja Zarządu SU jest jednoroczna.
§ 10
Do kompetencji Zarządu SU należy:
1. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
2. opracowywanie rocznego planu działania SU,
3. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
4. przedstawianie dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków, opinii, sugestii
członków SU
5. sprawowanie opieki nad Kroniką Szkoły, zdając relację ze szkolnych wydarzeń,
6. zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU
§ 11
Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej
połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu.
§ 12
Do obowiązków członków Zarządu SU należy:
1. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU
2. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,
3. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
4. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
5. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU
6. organizowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych zawartych w
Statucie Szkoły,
7. organizacja życia społecznego i kulturalnego w szkole oraz podejmowanie działań mających
na celu integrację społeczności uczniowskiej.
§ 13
Przewodniczący SU:
1. kieruje pracą Zarządu SU,
2. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz innych
organizacji,

3. przedstawia uczniom, dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców plan pracy Zarządu
SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,
4. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU,
5. podczas każdego z zebrań Zarządu SU wskazuje inna osobę sporządzającą notatkę z obrad,
która zostaje dodana do dokumentacji SU
6. konsultuje zadania Zarządu SU z dyrekcją szkoły.
§ 14
Skarbnik Zarządu:
1. gromadzi środki finansowe,
2. corocznie przedstawia sprawozdanie finansowe dyrekcji oraz Zarządowi SU
Rozdział V. Ordynacja wyborcza
§ 15
Zarząd SU oraz Opiekun SU wybierani są co roku w miesiącu wrześniu. Wybory są równe, tajne,
powrzechne, bezpośrednie i większościowe.
§ 16
Prawo głosowania posiada każdy uczeń szkoły.
§ 17
Prawo kandydowania na:
1. członka Zarządu SU – posiada każdy uczeń szkoły,
2. Opiekuna SU – posiada każdy członek rady pedagogicznej.
§ 18
Termin nowych wyborów do Zarządu SU ogłasza opiekun SU.
Rozdział VI . Pastanowienia końcowe – techniczne
§ 19
Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas obrad Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego
SU, Opiekuna Su, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU.
§ 20
2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.
§ 21
3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Komitet Założycielski SU w dniu 11.06.2015r.
i wchodzi w życie z dniem 11.06.2015r. .

