
Regulamin Samorządu Uczniowskiego  Publicznej Szkoły Podstawowej nr  9  

im. Jurija Gagarina w Kędzierzynie - Koźlu 
 

Podstawa prawna: 

 Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148); 

 Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. 

 Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jurija Gagarina w Kędzierzynie - Koźlu 

 

I. Wstęp.  

1. Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jurija Gagarina  

w Kędzierzynie – Koźlu, zwany dalej    Samorządem, działa na obowiązującego prawa. 

2. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich  uczniów szkoły.  Jest organizacją  niezależną od 

administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. 

3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. 

4. Działalność Samorządu wspiera opiekun Samorządu. 

 

II. Organy Samorządu. 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego, zwana dalej Radą, którą tworzą przedstawiciele 

Samorządów Klasowych oraz Zarząd. 

2. Zarząd Samorządu, który składa się z 14 członków: przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz skarbnika oraz 10 członków.  

 

III. Kompetencje i zakres działań  Samorządu Uczniowskiego. 

 

1. Kompetencje Rady Samorządu. 

a) Uchwalanie Regulaminu Samorządu i innych regulaminów wewnętrznych oraz dokonywanie 

niezbędnych zmian i poprawek; 

b) Uchwalanie budżetu SU; 

c) Wybór Komisji Wyborczej, która przeprowadza wybory do władz Samorządu; 

d) Wybór opiekuna Samorządu w wyborach tajnych i powszechnych,  

e) Przyjmowanie półrocznych sprawozdań Zarządu; 

f) Podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu. 

g) Wspieranie działalności wolontariackiej. 

 

2. Zakres działań Samorządu Uczniowskiego. 

a) Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady, które odbywa się nie później niż 7 dni po 

wyborach, Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, 

sekretarza i skarbnika.  

b) Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż 2 raz w miesiącu. Zebranie Rady zwołuje i 

prowadzi przewodniczący Rady lub osoba przez niego upoważniona. 

c) Rada prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń. 

 

IV. Kompetencje i zadania Zarządu  Samorządu Uczniowskiego. 

1. Kierowanie bieżącą pracą Samorządu. 

2. Reprezentowanie Samorządu. 

3. Przedstawianie Radzie półrocznych sprawozdań. 

4. Powoływanie sekcji i mianowanie ich przewodniczących. 
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5. Prowadzenie dokumentacji pracy Samorządu. 

6. Prowadzenie gospodarki finansowej. 

7. Źródłem finansów mogą być wpłaty od sponsorów, darowizny na określony cel. Pieniądze z budżetu 

mogą być wydawane na nagrody i wyróżnienia przyznawane przez SU, dotacje na cele charytatywne 

(np. Dom Dziecka), materiały biurowe i plastyczne, organizacje imprez na terenie szkoły, 

wyposażenie (np. sprzęt muzyczny, aparat fotograficzny, komputer).  

8. Na własne życzenie w zebraniach Zarządu może uczestniczyć opiekun Samorządu. 

9. W czasie trwania nauki w szkole zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 2 raz w miesiącu. 

10. Zebranie Rady zwołuje i prowadzi przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub inny członek 

Zarządu przez niego upoważniony. 

11.  Zarząd na pierwszym posiedzeniu uchwala podział obowiązków członków Zarządu, który 

przedstawia do wiadomości Radzie. 

12.  Zarząd prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń, dokumentację finansową oraz 

dokumentację przedstawiającą pracę Samorządu Uczniowskiego. 

13.  Dokumenty finansowe w imieniu Samorządu podpisuje skarbnik, przewodniczący oraz opiekun 

Samorządu Uczniowskiego. 

14.  Pozostałe dokumenty podpisuje przewodniczący i sekretarz Zarządu lub inny członek Zarządu, 

działających na podstawie upoważnienia Zarządu. 

15. Samorząd Uczniowski używa pieczątki nagłówkowej: 
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ewaluacja 4.02.2020 zespół w składzie I. Kocjan i K. Pisula 


