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Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
samorząd uczniowskitworząwszyscy uczniowię szkoły Muzycznej I stopnia w Busko_zdroju,

§2
Samorząd uczniowski , dzińający w Szkole Mlzycznej I stopnia w Busku_Zdroju, Zwany dalej SU,

dziŃana podstawieArt. 8s ńia-wy z dnia14 grudnia2Ol6 r. - Prawo oŚwiatowe Dz.U.2019

p"r.rrłs, statutu Szkoły Mlzycznej I stopnia w Busku-Zdroju oraz niniejszego Regulaminu,

Rozdział II: CELE DZ|AŁALNOŚCI SU
§3

1. Do głównych celów działalności SU należą:

i; p.o-o*anie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzeczPodejmowania

wspólnych decyĄiw sprawach szkoły,
2) przedstawrurri" ayr.t cjt, radzie pedagogtcznej oraz radzie rodziców wnioskóq oPinii i
potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
-3) 

zwiększanie aktyr,vności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów

i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

4) promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad tchPrzestrzeganiem,

5) organlzowanie i zachęcante uczniów do dzińalności kulturalnej, oŚwiatowej, sPorlowej,

rozrywkowej, naukowej w szkole,
6) reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogtczną, radą rodziców i

innymi organami.

Ą Śarnoriąd może przedstawi ac radziępedagogtcznej oraz dyrektorowi wnioski i oPinie we

wszystki ch rp.u*u"h szkoły w szcze góIno ś ci dotyc zący ch r ealizaĄi podstawowYch Praw

uczniów, takich jak:

a) prawo do za[oznawania się z progfamem nauazanta, z jego treścią, celem i

wymaganiami;- 
tl prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępow w naucg i zachowaniu;

"j 
pru*o do|rgunirucji zyciaszkolnego, umożliwiaj ące zachowanie właŚciwych ProPorcji

międzywysiłkiem sriolrrym u możliwośctąrozwljania i zaspokalaniawłasnych zainteresowań;

d)prawo redagowania i wydawanta gazety szkolnej;

e)prawo o.guiiro*unia działalnościkulturalnej, oświatowej, sportowej orazrozrywkowej

zgodnl,e)własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnlrmi w porozumieniu z dYrektorem;

0 prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

. 8; Su11o."ąd * po.orumieniu z dyrektórem szkoły lub placówki może podejmowaĆ działania

z zal<r esu wolontari atu.

9) samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

Rozdział III: OPIEKUN SU
§4

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU

§5
i. Opiekuna SU wybier a ogół uczniow w szkole.

2. wybory opiekuna SU są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandYdowania

przysługuj e wszystkim nauczycielom.
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§6
Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:

1) wsparcie SU w sprawach meryĄorycznych i organizacyjnych,
2) inspirowanie uczniów do działanta,
3 )pośredniczenie w relacj ach su z dyrek Ąą or az r adą pedago giczną.

Rozdział Iv: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.
§7

1. Do wybieralnych organów SU należą:
1) Rada Samorządu Uczniowskiego.
2) Zarząd S amorządu Uczniowskiego.

2. Ichkadencja trwa jeden rok.
3. Funkcje pełnione w wybieralnych organach su nie mogą bycłączone.

§8

Radę Samorządów Klasowych zwanądalej Radą tworzą przedstawiciele uczniów wszYstkich klas

wybierani w wyborach powszechnych i tajnych.
Rada:

a. identyfikuje potrzeby uczniów,
b. inspiĄe i zachęcauczniów do dziŃalności kulturalnej, oŚwiatowej, sportowej,

rozrywkowej, naukowej w szkole,
c. informuje uczniów o działalności Zarządu SU.

§9
D o ob owi ą zków przedstawi cieli s amorządów kl asowych należy :

a. uczestnictwo w pracach Rady i realizacja celów SU,

b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznychZarządu SU lub dlrekcji,
c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

d, włączani e uczni ó w w o gó lno s zko l ne działania Z ar ządl SU,

§10
Do kompetencji Rady należy:

a. współpracazZarządem SU i Opiekunem SU,
b. opiniowanie planu dziŃańi konkretnych inicjatyw zarządlsu,
c. zgłaszanie propozyĄi działń dla Zarządl SU,
d. kóntrolowanie zgodności działańZarzą&l SU z niniejszyn Regulaminem oraz Statutem

Szkoły
e. rozpatryłvanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego SU

z dziŃ_alności SU i innych spraw wniesionychprzez członków Zarządu SU Pod obradY.

obrady Rady Samorządó* dlu.o*ych zwoływane są przęz Przewodniazącęgo Zarządl SU lub na

żądanie co najmniej połowy członków Rady przynajmniej razna semestr.

§11
Do kompetenĄtZarządu SU należy:

a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanlę dzińań uczniowskich,

b, opracowanierocznęgo planu działania SU,
c. identyfi k acj a p otr zeb uczniów i odpowiadani e

d. przedstawi anie dyrekcj i, rudzię p edago gi cznej
natepotrzehy,
, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii
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członków su,
ę. zbierantę i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU.

Obrady ZarządlSU zwołyłvane są przezPrzewodniczącego Zarządu SU lub nażądanie co najmniej

połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej razw miesiącu.

§12
Do obowiązków człoŃów Zarządu SU nalezy:

a. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,
b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,
c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
e. włączante uczniów w ogólnoszkolne dziŃ,ania Zarządu SU .

§13
Zarząd SU składa się z:

1. Przewodniczącego SU,
2. W tceprzewodniczącego SU,
3. Skarbnika,

4.Sękretarza
5. Dwóch stałych członków Zarządu, stanowiących kierownictwo wybranych przęz siebie

spośród członków Rady sekcji. O potrzebie powołania sekcji decyduje Rada.

§14
Przewodniczący SU:

a. kieruje pracą Zarządu SU,
b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej,rady rodziców oraz innych
organtzaĄi,
c. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzle pedagogicznĄ, radzie rodziców plan pracy Zarządu
SU oraz sprawozdanie końcowe z dzińalności SU,
d. zwołuje i przewodntczy zńrantomZarządu SU oraz Rady,

§15
Skarbnik Zarządu:

a. gromadzi środki finansowe,
b. corocznie przestawia sprawozdanie finansowe dlrrekcj t, Zarządowi SU oraz Radzie
Samorządów Klasowych.

Sekretarz Zarządl:
a. sporządza notatkę z obrad Rady i Zarządl, przekazuje do archiwizacji do sekretariatu

Szkoły.

§16
Podział, obowiązków izadańw poszczególnych obszarach (sekcjach) działń stałych członków
Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniuZarządl.

§17
1. Wybieralne organy SU podejmuj ą decyĄe większością głosów w obęcności co najmniej połowy
członków.
2.Decyzje Rady Samorządów Klasowych orazZarządu SU mogą być uchylonęprzez dyrekcję

szkoły gdy są sprzeczl7e zptawem lub statutem szkoły.

I
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Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA

§18
Organy wybieralne SIJ Zarząd SU, Przedstawiciele oraz Opiekun SU wybierani są w pierwszym

roku działaności Szkoły w listopadzie, a w następnych latach w miesiącu paŹdziemIku
Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większoŚciowe.
Wybory przeprowadza opiekun Samorządu Uczniowskiego. W pierwszym roku działalnoŚci

wyznaczony przęz Dyrektora nauczyciel.

§19
Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczęn szkoły.

§20
Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

a. stałego czŁonkaZarządu SU - posiadakażdy lczęń szkoły,
b. Przędstawiciela Samorządu Klasowego - posiada każdy lczęń danej klasy,

c. Opiekuna SU - posiada każdy członek rady pedagogicznej.

§21
Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu ogólnoszkolnym
uzyskała największą ilośó głosów.

§22
Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU , Rady oraz Opiekuna SU przeprowadza Szkolna Komisja
Wyborcza w skład której wchodzi 1 losowo wytrany przedstawiciel każdej klasy, który nie jest

kandydatem.

§23
Szkolna Komisja Wyborczapowoływana jest na 3 tygodnie przedustalonym przęz dyrekcję szkoły
terminem wyborów. Do jej obowiązków należy

a. przyjęcie z$oszefi od kandydatów,
b. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej
przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów,
c. przy gotowanie wyborów,
d. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,
e. przeprow adzęnie wyb orów,
f. obliczenie głosów,
g. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wynikow.

§24
Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:

1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborcząw czasie 2 tygodni przed ustalonym przęz dyrekcję
szkoły terminem wyborów i według zasad określonychprzez Szkolną Komisję Wyborczą.
2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU oraz na Opiekuna SU
umieszczone są w kolejności alfńeIycznej.
3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wytorczą w okreŚlonynr
miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji, złożentę podpisu na

liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamięszczonej i wrzucenie karty do

urny wytorczej.
4. Opiekunęm SU zostaje nauczyciel, który otrzymałnajwiększą licńę głosów.

5. CzłoŃamtZarządu SU zostaje pierwszych 6 osób, które otrzynało największąllczbę głosów.
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6. przewod niczącymzarządusu zostaje osoba, która otrzymała największąIl,czbę głosów w

głoro*uni.l ,poj.Óa *rryriki.h wybranych człorlków Zarządu SU,

7 .Wtceprzewodniczą cymZarządtlSU zostaje osoba, która otrzymŃa drugąw kolejnościltczbę

głosow spośród wszysiki"h *yb.anych członków ZarząduSU,

8. Jężęli ze względurru .o*noś ć Itcńy głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w

dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Ńybo.""u zarządzawybory uzupełniające,

§25
1. Mandat człolkazarządusu oraz przedstawiciela samorządu klasowego wygasa w Tazlę:

a. ręZygfiaqL
b. końca kadencji,
c. po ukończęnilnauki w szkole,

ż.Mał,ńatOpiekuna SU wygasa w razie:

a. rezygnacji,
b. końca kadencji,
c. odwołania deóyzjądyrekcji szkoły lub rady pedagogiczne1,

3. Jeśli wygaśnięció mandatu następuje w trakcie kadencji:

a. w miejsce Przedstawiciela sumoirąd., Klasowego - samorząd klasowy powołuje osobę

pełniącą jej obowiązki na czasokreślony lub przeprowadzauzupełntające wybory,

b. w miejsce stałych członków zarządu"slJ _ zniąd su powołuje osoby pełniące ich

obowiązki nu 
"rirokreślony 

lub przepro wadzauzupełniające wybory powszechne,

a.w przypadku przewo dniczącego ZirząduSU _ na czas określony obowiązki

przewodni czącęgopełni Wicep rzęwodniczący lub przęprowadza się ,lzlpełntające wybory

powszechne,
d. w przypadku wygaśnięcia mandatu opiekuna sIJ _ zarząd su w ciągu miesiąca od chwili

wygaśnięciu rnurrjolt, prr"p.o*u dzauzipełniające wylory powszechne, a w Ęłn czasie

oUo*iąrt i Opiekuna p.łni t1*,zasowo dyrektor szkoły,

Rozdział VI: POSTANOWIENIA KONCOWE
§26

I. ZmianyRegulaminu SU można dokonać podJzas wspó_lnych obrad Rady Samorządów

Klasowych lZarząduSU na wniosek przewodni 
"rą""gó 

SU, oPiekunu S9, dYrekcji szkołY lub co

""i-"i.: 
połowy członkow ZarządlSU lub Rady Samorządów Klasowych,

Z.Traciważnośc negutamin Samorządu Uczniowskiego uchwalony w dniu 6 wrześnta})Izr,

i. R"gulu-inu wchódzl,w życiez dniem I paździemIka1119r.
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