R e g u l a m i n Samorządu Uczniowskiego klas IV- VI
Szkoły podstawowej nr 182 w łodzi
Rozdział I. Postanowienia ogólne
1. Samorząd Uczniowski, zwany dalej samorządem, działa na terenie Szkoły
Podstawowej nr
182 w Łodzi.
2. Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem SP nr 182.
4. Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego jest Parlament Uczniowski. Stanowi on
jedyną reprezentację ogółu uczniów.
5. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa jego regulamin uchwalony
przez ogół uczniów.
Rozdział II. Cele Samorządu Uczniowskiego
1.Organizowanie uczniów do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły.
2.Uczenie demokratycznych form współżycia i współdziałania uczniów.
3. Kształtowanie i ukierunkowanie zainteresowania życiem i działalnością społeczną.
4.Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej i zachęcanie do
podejmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
5. Kształtuje umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego
czasu.
6. Wpajanie i pogłębianie uczuć patriotycznych, rozwijanie szacunku dla symboli
narodowych i regionalnych.
7. Propagowanie właściwych postaw etycznych.
8. Kształtowanie umiejętności planowania i urzeczywistniania powierzonych zadań.
Rozdział III. Zadania Samorządu Uczniowskiego
1. Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły wniosków, opinii, postulatów we wszystkich
sprawach szkoły.
2. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków
szkolnych i realizowania powierzonych działań.

3. Dbanie o sprzęt i urządzenia, angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac
na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie do udziału w pracach użytecznych na rzecz
środowiska.
4. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole.
5. Organizowanie imprez rozrywkowych na terenie szkoły.
6. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
7. Wdrażanie do dyscypliny i odpowiedzialności za postępowanie swoje i kolegów,
8. Rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich,
9. Włączanie się do masowych akcji dobroczynnych i ekologicznych,
10.Wprowadzanie w życie regulaminu szkolnego.
Rozdział IV. Organy Samorządu Uczniowskiego
1.Organem kierującym działalnością samorządową na terenie szkoły jest Parlament
Uczniowski.
2. W skład Parlamentu Uczniowskiego wchodzą:
- przewodniczący
- zastępca
- sekretarz
- skarbnik
- przedstawiciele samorządów klasowych
3. Kadencja Parlamentu Uczniowskiego trwa 1 rok.
4. Poszczególne sekcje i ich przewodniczących powołuje się w zależności od aktualnych
potrzeb.
5. W pracach sekcji może uczestniczyć każdy uczeń szkoły.
6. Uczniowie klas IV – VI mają prawo za pośrednictwem przewodniczących klas lub
wychowawców przekazywać swe uwagi, spostrzeżenia i pomysły do Parlamentu
Uczniowskiego.
7. Każdy z członków Parlamentu może być odwołany z funkcji na uzasadniony wniosek
Rady Pedagogicznej lub 50 uczniów. Wniosek rozpatrują i ostateczną decyzję podejmują
opiekunowie samorządu.
Rozdział V. Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd Uczniowski jest uprawniony do:
- organizowania działalności rozrywkowej, kulturalnej, oświatowej i sportowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w
porozumieniu z dyrektorem szkoły,
- informowania całej społeczności uczniowskiej o swoich programach,
opiniach, problemach,
- zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród funkcjonujących w szkole,
2. Obowiązkiem Samorządu Uczniowskiego jest:
- informowanie na bieżąco społeczności szkolnej o swoich decyzjach i
poczynaniach
- utrzymywanie stałego kontaktu z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i
organizacjami uczniowskimi,
- uwzględnienie w swej działalności życzeń ogółu,
- poszanowanie godności osobistej i dobrego imienia nauczycieli oraz swoich
kolegów, o sumienne i systematyczne kontrolowanie zadań wykonywanych przez
koleżanki i kolegów,
3. Samorząd Uczniowski nie ma prawa wykorzystywać pełnionej funkcji do naruszania
godności i praw innych.
4. Parlament Uczniowski współdziała z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas, pedagogiem
szkolnym oraz organizacjami młodzieżowymi istniejącymi na terenie szkoły.
5. Parlament Uczniowski może przedstawić dyrekcji szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie
Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących
realizacji podstawowych praw zawartych w Statucie Szkoły.
6. Parlament Uczniowski, będąc współgospodarzem szkoły, czuwa nad realizacją zadań i
celów samorządu zawartych w Statucie Szkoły.
7. Samorząd Uczniowski może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania
jego działalności.
8. Dysponentem funduszy jest Parlament Uczniowski i opiekunowie samorządu.
9. Fundusze samorządu mogą być tworzone z dochodów uzyskanych z organizowanych
przez samorząd imprez lub akcji okolicznościowych.
10. Samorząd ma prawo korzystać z udostępnionych przez dyrekcję szkoły środków

przekazywania informacji, takich jak tablica ogłoszeń.
11. Teksty redagowane i rozpowszechniane przez samorząd nie podlegają cenzurze.
Mogą one jednak być zdeponowane, gdy zawierać będą informacje nieprawdziwe lub
poniżające czyjąś godność.
12. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny opiekunowie
Samorządu przedstawiają dyrekcji i Radzie Pedagogicznej sprawozdanie ze swej
całorocznej działalności.
14. Parlament Uczniowski rozlicza się ze swej działalności przed uczniami szkoły.

