RAGULAMIN SZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ
INTEGRACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADWANOWICACH
Regulamin Szkolnej Rady Uczniowskiej stanowi zbiór praw i obowiązków każdego z nas.
I.

Wszyscy pragniemy mieć dobrą szkołę, która przekaże niezbędne młodemu
człowiekowi wiadomości. Reprezentantem młodzieży w szkole jest Szkolna Rada
Uczniowska, która działa w oparciu o ustawę z dnia 07.09.1991r. „O systemie
oświaty” art.55 ust.1. Każdy uczeń ma prawo zapewnienia poszanowania,
godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych, a także stosunków
rodzinnych, korespondencji, uczuć i przekonań religijnych. Uczeń ma obowiązek
dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować, znać, szanować i wzbogacać jej
tradycje oraz dbać o dobro, honor i godność innych ludzi. Oczekujemy wysokiej
kultury postępowania we wszystkich sytuacjach, okazywania szacunku rodzicom,
tworzenia serdecznej atmosfery w domu rodzinnym, upowszechniania
i wzbogacania dobrych zwyczajów w codziennym życiu. Żaden przedstawiciel
społeczności uczniowskiej nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi, wieku,
funkcji i siły fizycznej. Każdy ma obowiązek włączenia się do akcji mających
na celu ochronę środowiska naturalnego, w którym żyjemy oraz do zachowania
humanitarnych postaw wobec otaczającego nas świata, roślin, zwierząt. Każdy
w jednakowym stopniu odpowiada za szkody wyrządzone drugiemu człowiekowi
oraz innym istotom żyjącym.
II.

ORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ.

1. Szkolną Radę Uczniowską tworzą wszyscy uczniowie Integracyjnej Szkoły
Podstawowej w Radwanowicach.
2. Szkolna Rada Uczniowska współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Radą Rodziców
oraz Gronem Pedagogicznym.
3. Regulamin Szkolnej Rady Uczniowskiej nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
4. Opiekunem SzRU jest nauczyciel wybrany przez Radę Pedagogiczną.
5. Podział zadań SzRU i wybór sekcji zajmujących się realizacją poszczególnych form
pracy:
- sekcja plastyczna – przygotowywanie dekoracji i wystroju sali na różne okazje,
- sekcja techniczna – dba o przygotowanie nagłośnienia podczas uroczystości szkolnych
i dyskotek.
6. SzRU raz w miesiącu organizuje zebranie, podczas którego omawiane jest:
a. sprawozdanie z wykonywanych zadań przez poszczególne sekcje,
b. propozycje zmian w dotychczasowej pracy SzRU – dążenie do jak najlepszego
jego funkcjonowania,
c. przedstawienie planu pracy dla poszczególnych sekcji na nadchodzący
miesiąc,
d. przydział nowych zadań i obowiązków, pytania i dyskusje członków SzRU.
III. PRAWA I OBOWIĄZKI SZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ.
Uczniowie mają prawo do:
1. Znajomości postanowień SzRU i kół zainteresowań działających w szkole.
2. Bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i rekreacji w szkole oraz poza szkołą
(wycieczki, biwaki).

3. Opieki wychowawczej, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź
psychicznej, a także ochrony i poszanowania godności.
4. Korzystania z doraźnej pomocy materialnej określonej odrębnymi przepisami.
5. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
6. Pomocy w przypadku trudności w nauce.
7. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli
postępów w nauce.
8. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
9. Kultywowania tradycji szkolnej oraz wzbogacenia ich form.
10. Zgłaszania uwag i opinii do programu wychowawczego szkoły.
11. Wystawienia opinii o nauczycielu, którego praca poddawana jest ocenie, ale tylko
wówczas, kiedy Dyrektor Szkoły wystąpi z wnioskiem o taką opinię.
12. Opiniowania skreślenia ucznia z listy, gdy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej
Dyrektor Szkoły zdecyduje się zastosować ten rodzaj kary.
13. Wraz z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może wnioskować do jednostki
prowadzącej szkołę o nadanie szkole imienia.
Uczniowie mają obowiązek:
1. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest systematyczna i wytrwała praca nad
wzbogacaniem swej wiedzy, co wyraża się w:
 Aktywnym udziale w lekcji, przestrzeganiu ustalonych zasad i porządku na zajęciach;
 Przestrzeganiu zasad higieny osobistej i dbaniem o estetykę ubioru;
 Systematycznej i wytrwałej pracy nad wzbogaceniem wiedzy oraz umiejętnym
wykorzystywaniu czasu i warunków do nauki;
 Terminowym i samodzielnym odrabianiu prac domowych;
 Systematycznym powtarzaniu i utrwalaniu materiału programowego;
 Przestrzeganiu przepisów oraz zarządzeń dotyczących BHP;
 Okazywaniu szacunku nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom szkoły;
 Uczestnictwie w imprezach szkolnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę
i wynikających z programu nauczania oraz planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły;
 Umiejętności korzystania ze wszystkich dostępnych źródeł wiedzy zalecanych przez
nauczyciela przy realizacji programu nauczania;
III.

TWORZENIE SZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ
I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO.

1. SzRU tworzy się z przedstawicieli klas IV – VI.
2. SzRU wybierana jest w wyborach powszechnych, tajnych, bezpośrednich i równych.
3. Przewodniczącym, zastępcą i sekretarzem SzRU zostaje osoba, która zdobędzie
największą liczbę głosów.
4. Przewodniczący może zgłosić dymisję.
5. Prawo do odwołania przewodniczącego ma:
- opiekun SzRU,
- Dyrektor Szkoły,
- minimum dwudziestu uczniów może złożyć wniosek o odwołanie na ręce opiekuna
SzRU.
7. Sposób odwołania przewodniczącego z funkcji:
- uczniowie wnioskujący muszą przyjść na zebranie SzRU i podać argumenty swej
decyzji, a przewodniczący ma prawo wytłumaczyć się ze swego postępowania,

- dymisję przewodniczącego przyjmuje lub nie przyjmuje SzRU po zasięgnięciu opinii
Dyrektora Szkoły i opiekuna SzRU.
8. Uczniowie biorący udział w pracach SzRU wykonują swoje zadania solidnie, poza
swoimi zajęciami lekcyjnymi. Pamiętają zawsze o tym, że reprezentują społeczność
uczniowską oraz swoją szkołę.

