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ORGANIZACJA PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1.


2.

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 21 tworzą:
Rada Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 21 i Gimnazjum nr 21
członkowie Samorządu Uczniowskiego.
Członkowie SU działają w sekcjach samorządowych, których celem jest
pozyskiwanie do działania jak największej liczby uczniów szkoły.

Są to sekcje:





organizacyjna
porządkowa
redakcyjno-plastyczna
plastyczna

3. Główne zadania sekcji:
 organizacyjna
-inicjowanie i udział w organizacji imprez szkolnych,
-utrzymanie stałego kontaktu z samorządami klasowymi, nauczycielamiopiekunami ciągów klasowych
 porządkowa
-pomoc w organizacji imprez szkolnych,
-przeciwdziałanie aktom wandalizmu i agresji w szkole.
 redakcyjno-plastyczna
-pomoc przy redakcji scenariuszy imprez,
-oprawa plastyczna imprez szkolnych
-gazetka ścienna,
-udział w organizowaniu konkursów szkolnych.
 informacyjna
-informowanie uczniów i nauczycieli o bieżących akcjach przeprowadzanych przez
samorząd szkolny.
4. Przewodniczący sekcji w porozumieniu z ich członkami opracowują szczegółowy
plan pracy sekcji.
5. Sposoby pozyskiwania funduszy pozabudżetowych na działalność SU:
 organizowanie odpłatnych zabaw szkolnych,
 podjecie inicjatywy poszukiwania sponsorów SU,

 kiermasz ciast.

ZASADY FUNKCJONOWANIA I ZADANIA SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO.
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Zespołu
Szkół nr 21.
2. Praca w ciągach klasowych:
 Różne działania wychowawcze specyficzne dla danych klas.
3. Wdrażanie do współpracy w samorządzie szkolnym poprzez:
 wybór samorządów klasowych,
 dyżury uczniowskie w klasach,
 troskę o mienie szkolne i tereny wokół szkoły.
4. Zasady wybierania i działalności organów samorządu określa regulamin
uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym,
Organy samorządu (Rada SU) SA jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie jest sprzeczny ze statutem szkoły.
6. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie
Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich
sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw
uczniów, takich jak:
 prawo do zapoznania się z programem nauczania wychowawczym i
opiekuńczy, ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
 prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami
zaspakajania i rozwijania swoich zainteresowań.
 prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi szkoły.

