Regulamin działania Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku
Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku
z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz. U. 1996, nr 67, poz. 329) art. 55
oraz Ustawy – Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 roku z późniejszymi
zmianami (jednolity tekst Dz. U. 1997, nr 56 poz. 357) art. 6 a, ust. 5 oraz
Statutu Szkoły z dnia 1. 07. 1999 r. wprowadza się niniejszy regulamin
uchwalony przez ogół uczniów w dniu 15. 03. 2000 r. z nowelizacją z dnia
15. 09. 2000 r. (tekst jednolity).

Rozdział I
Nazwa organu samorządu uczniowskiego.
Ustanawia się Zarząd Samorządu Uczniowskiego jako organ kierujący
bieżącą działalnością samorządu uczniowskiego. Ustanawia się także Komisję
Organizacyjno-Porządkową jako organ kontrolny samorządu uczniowskiego.
Zarówno Zarząd Samorządu, jak i Komisja Rewizyjna podlegają bezpośrednio
zgromadzeniu wszystkich uczniów szkoły jako samorządowi uczniowskiemu.
Zgromadzenie zwołane jest raz w roku szkolnym. Kadencja Zarządu i Komisji
trwa 1 rok.
W skład Zarządu wchodzi od 16 do 25 członków. W skład Komisji Rewizyjnej
wchodzi 3 członków.

Rozdział II
Zasady wybierania organów samorządu uczniowskiego
określonych w Rozdziale I.
Skład i sposób wyłonienia komisji wyborczej:
Skład – 5 – 7 osób (w tym opiekun samorządu uczniowskiego)
Komisję wyborczą wyłania się spośród członków Zarządu, którego kadencja się
kończy.
Zasady zgłaszania kandydatów i prowadzenia kampanii wyborczej:
Do Zarządu Samorządu Uczniowskiego mogą kandydować uczniowie klas III –
VII.
Każda klasa ma prawo zgłosić czterech nowych kandydatów.
Nie wymagane są podpisy pod kandydatów. Datę wyborów ogłasza komisja
wyborcza. Kampania wyborcza może trwać dwa tygodnie, musi zakończyć się
w przeddzień wyborów.

Zasady wyborcze:
-głosowanie jest tajne.
-w głosowaniu biorą udział uczniowie klas I-VIII
-do wyboru wystarcza większość głosów oddanych na kandydata.
-w sytuacji równej liczby głosów organizuje się głosowanie wśród pozostałych
członków nowo wybranego Zarządu.
-odwołanie od wyników głosowania przyjmuje komisja wyborcza w terminie
10 dni od wyborów.

Rozdział III
Wewnętrzna struktura organów samorządu uczniowskiego.
Tryb podejmowania uchwał.
Zarząd Samorządu Uczniowskiego wybiera ze swego grona przewodniczącego
(najczęściej zostaje się nim kandydat, który uzyskał największa liczbę głosów),
zastępcę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika, kronikarza. Tworzą oni
kierownictwo organu.
Wybierani są przez wszystkich członków organu i mogą być przez nich
odwoływani także przed upływem kadencji. Sposób głosowania ustala
każdorazowo zebranie organu.
Zarząd w celu sprawnego rozwiązania problemów i realizowania zadań może
wyłonić ze swego grona mniejsze sekcje, których charakter, liczba członków
i sposób funkcjonowania zostaną określone przez ogólne zebranie organu.
Decyzje w obu gronach zapadają przez głosowanie jawne, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków organu.

Rozdział IV
Ramowy plan działania organów samorządu uczniowskiego.
Na początku kadencji Zarządu Samorządu Uczniowskiego wykonuje się
ramowy plan działania organów samorządu. Ustala się w nim, w jaki sposób
będą realizowane przez kierownictwo organu uprawnienia samorządu
uczniowskiego i jak będzie ta działalność na bieżąco kontrolowana przez
Komisję Rewizyjną.
Określa się stałe formy pracy organów, stały harmonogram posiedzeń
plenarnych i zespołów problemowych, a także zakres problematyki, jaka
powinna być systematycznie podejmowana przez oba organy. Ustala się
obowiązek i termin przedstawienia planu działania samorządu uczniowskiego
całej społeczności uczniowskiej.

Rozdział V
Zasady opracowania opinii o pracy nauczyciela, jeśli o taką opinię
zwróci się dyrektor szkoły.
(na podstawie art. 6a Karty Nauczyciela)
Aby zgromadzić informacje opiniujące pracę danego nauczyciela, Zarząd
Samorządu Uczniowskiego powołuje 3-osobowy Samorządowy Zespół
Oceniający, którego zadaniem jest przeprowadzanie i analiza ankiety
„Nauczyciel w oczach ucznia”. O jej wypełnienie proszeni są uczniowie klas,
w których dany nauczyciel uczy.
Ankieta jest anonimowa.
Zawiera ona 11 pytań, które pokazują jak uczeń ocenia pracę i stosunek do
siebie danego nauczyciela.
Treść pytań anonimowej ankiety uczniowskiej „Nauczyciel w oczach ucznia”:
1. Czy potrafi zainteresować Cię przedmiotem, którego uczy?
2. Czy twoim zdaniem jasno tłumaczy zadania na lekcjach?
3. Czy nauczyciel zachęca uczniów do samodzielnego myślenia?
4. Czy twoim zdaniem nauczyciel dobrze wykorzystuje czas na lekcji?
5. Czy nauczyciel potrafi utrzymać dyscyplinę w klasie?
6. Czy jesteś informowany o zasadach oceniania, które nauczyciel stosuje?
7. Czy twoim zdaniem sprawiedliwie ocenia ciebie i innych uczniów?
8. Czy, gdy masz trudności w nauce i próbujesz je pokonać, to nauczyciel
docenia twoje wysiłki?
9. Czy twoim zdaniem chętnie odpowiada na pytania uczniów?
10.Czy okazuje ci życzliwość i sympatię?
11.Czy zdarza mu się odnosić do ciebie w sposób poniżający lub
lekceważący?
Do każdego pytania jest pięć możliwych odpowiedzi:
- zdecydowanie nie
- raczej nie
- raczej tak
- zdecydowanie tak
- trudno powiedzieć.
Uczeń krzyżykiem zaznacza właściwą według niego odpowiedź.
Po wypełnieniu ankiet Samorządowy Zespół Oceniający dokonuje ich analizy.
Przy każdym pytaniu podaje ilu uczniów wybrało daną odpowiedź i jaki to jest
procent w stosunku do łącznej liczby ankietowanych.
Ankieta podsumowująca, zaopatrzona w podpisy członków Samorządowego
Zespołu Oceniającego i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego,
przekazywana jest dyrektorowi szkoły.

Rozdział VI
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy
Samorządu Uczniowskiego
W szkole powołana została Spółdzielnia Uczniowska która dysponuje
funduszami, pozyskując je przede wszystkim ze sprzedaży biletów wstępu na
imprezy organizowane przez siebie oraz z różnego rodzaju akcji.(zał. Regulamin
działania Spółdzielni Uczniowskiej)
Samorząd Uczniowski Wszystkie otrzymane
pieniądze przeznacza
w większości na cele reprezentacyjne, zakup nagród dla zwycięzców
konkursów, pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem danej imprezy
czy konkursu oraz wpłaty na konta fundacji dobroczynnych i bezpośrednią
pomoc dzieciom chorym.
Wydatkowaniem funduszy samorządu zajmuje się skarbnik, który
systematycznie rozlicza się ze swojej pracy przed Komisją Rewizyjną
i Opiekunem SU.

Rozdział VII
Sposób dokumentowania działalności organów i informacji.
Obrady poszczególnych organów są zawsze protokołowane w specjalnym
protokolarzu zebrań (zeszyt protokołów). Dokonuje tego sekretarz Samorządu
Uczniowskiego. Systematycznie prowadzona jest Kronika SU.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe.
Rada Samorządu Uczniowskiego jako reprezentacja ogółu uczniów szkoły dwa
razy w roku bierze udział w obradach Rady Pedagogicznej. Wtedy uczniowie
przedstawiają sprawozdanie z działalności za I półrocze/cały rok szkolny.
W sytuacjach konfliktowych, to jest w przypadku nierespektowania ustawowych
i statutowych uprawnień SU przez inne organy szkoły, Rada SU występuje
z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Praw Ucznia, Dyrektora
Szkoły lub Rady Pedagogicznej.

Powyższy regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego jest
zgodny ze statutem szkoły.
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