Załącznik do Uchwały nr 1
Samorządu Uczniowskiego
z dn. 13.12.2013r.
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Pelplinie
§1

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły.
Szkolny Samorząd Uczniowski posługuje się skrótem SU.
2. Samorząd działa w oparciu o przepisy prawa (art. 55 ustawy o systemie
oświaty z dnia 7 września 1991 r. – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) oraz zasady niniejszego regulaminu, który nie może być
sprzeczny ze Statutem SOSW w Pelplinie.
3. Działalność samorządu wspiera i nadzoruje opiekun. Opiekun to nauczyciel
wybrany przez uczniów lub wyznaczony przez Dyrektora SOSW.
4. Reprezentacja Samorządu Uczniowskiego składa się z pięciu uczniów:
przewodniczący SU, zastępcy przewodniczącego, sekretarz oraz dwóch
członków. Przedstawiciele wybierani są drogą demokratycznych wyborów
większą ilością głosów.
§2
Cele Samorządu Uczniowskiego:
1. Celem Samorządu Uczniowskiego jest kształtowanie samodzielnego
i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy,
która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności
szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy
i poczucia własnej za nie odpowiedzialności.
2. Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie
i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor,
kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
§3
Zadania Samorządu Uczniowskiego:
1. Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego
spełniania obowiązku szkolnego
2. Przedstawianie dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców
opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.
3. Współdziałanie z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców

4.
5.
6.
7.

w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie pomocy
uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.
Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych,
·turystycznych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
Organizowanie imprez szkolnych.
Uczestniczenie w obchodach świąt narodowych.
Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności
w szkole i w środowisku uczniowskim.
§4

Samorząd Uczniowski może przedstawić dyrektorowi, radzie pedagogicznej, radzie
rodziców opinie i wnioski we wszystkich sprawach szkoły, które dotyczą realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:
1. Prawo do zapoznania się z programami nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymogami oraz Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania;
2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiających zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania
i zaspokajania własnych zainteresowań;
4. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,
rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
6. Prawo wyboru nauczycieli pełniących funkcję opiekunów Samorządu.
7. Prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w Ośrodku
zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami
przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności.
§5
Samorząd Uczniowski opiniuje:
1. Kandydatów do uzyskania stypendium naukowego lub szkolnego
2. Ustalone przez dyrektora dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych
3. Szkolny Program Profilaktyki
4. Szkolny Program Wychowawczy

