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I – Postanowienia ogólne

 • Samorząd Szkolny Społecznej Szkoły Podstawowej nr 96 im. Świętej Rodziny
  w Otwocku tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie.

 • Samorząd działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991r.

 • Samorzad Szkolny jest organizacją niezależną, a jego organy są reprezentanatami
  ogółu uczniów SSP nr 96 w Otwocku.

 • Samorząd, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, może podejmować działania
  z zakresu wolontariatu

 • Zasady wybierania organów określa regulamin wyborów (zał. Nr 1).

II Organy Samorządu

 1. Organami Samorządu Szkolnego są:

  • Przewodniczący
  • Rada Samorządu
  • Zebranie Przewodniczących (Gospodarzy) Klasowych

 2. Rada samorządu składa się z 9 osób:

  • przewodniczącego
  • zastępcy przewodniczącego
  • sekretarza
  • uczniowie wybrani w wyborach szkolnych
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III Kompetencje organów Samorządu Szkolnego

1. Przewodniczący:

 • reprezentuje samorząd uczniowski
 • kieruje pracą samorządu
 • przewodniczy obradom
 • przydziela zadania poszczególnym ososbom

2. Rada Samorządu:

 • podejmuje uchwały dotyczące kierunków działań samorządu
 • opracowuje program prac samorządu
 • kieruje bieżącą pracą samorządu
 • ma prawo redagować, wydawać i rozprowadzać gazetkę szkolną
 • reprezentuje samorząd wobec instystucji i organizacji działających w szkole i poza nią
 • nawiązuje kontakty z samorządami innych szkół
 • organizuje referendum w sprawch ważnych dla życia szkoły

Wszystkie Organy Samorządu Szkolnego  pracują  pod kierunkiem opiekuna Samorządu 
Szkolnego w porozumieniu z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną.

IV Kadencja

 1. Kadencja wszystkich organów Samorządu Szkolnego trwa 1 rok szkolny.

 2. Członkami Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie S.S.P. nr 96. W chwili odejścia
  ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem samorządu.

 3. Wybory odbywają się we wrześniu każdego roku.
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V Opiekun Samorządu Szkolnego

 1. Opiekun wybierany jest przez społeczność  uczniowską na początku roku szkolnego.
 2. Rolą opiekuna jest doradzanie i pomaganie samorządowi w realizowaniu jego zadań.

VI Zasady wprowadzania zmian do Regulaminu samorządu

 1. Uczniowie mogą nowelizować regulamin samorządu szkolnego w ciągu
  całego roku w drodze cząstkowych głosowań w poszczególnych klasach,
  przy frekwencji powyżej 50%.

 2. Zbiorcze wyniki przedstawia  przewodniczący klas, zbiera
  je przewodniczący Samorządu Szkolnego.

 3. Uchwały w sprawie zmian regulaminu podejmowane są zwykłą większością głosów.

VII Dokumentacja Samorządu

 1. Regulamin Samorządu Szkolnego.

 2. Zeszyt protokołów. 

 3. Roczny plan pracy Samorzadu Szkolnego.
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VIII Regulamin wolontariatu Regulamin wolontariatu Szkoły
św. Rodziny w Świdrze, 1 z 2

1 Postanowienia ogólne.

 • Każdy uczeń może zostać wolontariuszem lub członkiem samorządu szkolnego.

 • Członkowie samorządu oraz wolontariusze realizują cele i przestrzegają założeń  
  programowych Samorządu szkolnego oraz koła wolontariatu przy szkole św. Rodziny.

 • Uczniowie niosą pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie.

 • Uczniowie wykonują swoja pracę rzetelnie i uczciwie.

 • Uczniowie szanują godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomagają.

 • Uczniowie dochowują tajemnicy dotyczącej swojej pracy.

 • Uczniowie działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.

 • Niestosowanie się do regulaminu spowoduje skreślenie ucznia z listy
  wolontariatu bądż samorządu szkolnego.

2 Cele i działania.

 • Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.

 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

 • Kształtowanie postaw prospołecznych.

 • Rozwijanie empatii, zrozumienia.

 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

 • Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

 • Angażowanie się do działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

3 Struktura szkolnego Koła Wolontariusza i Samorządu.

 • Koło Wolontariusza nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej
  struktury organizacyjnej.

 • Na czele stoi opiekun.

4 Obszary działania. 

 • Aktywność uczniów uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na dwa   
  zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne).

 • Współpraca z instytucjami i agendami samorządowymi. 

 • Działalność w każdym miejscu, gdzie członkowie mogą nieść pomoc.
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5 Majątek i fundusze.

 • Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do koła. 

 • Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzenia akcji zajmuje
  się opiekun.

6 Nagradzanie wolontariuszy.

 • Członkowie wolontariatu mogą być nagradzani poprzez:

 • Wyrażenie uznania słownego;

 • Pochwałą na forum szkoły;

 • Wyjazd rekolekcyjny organizowany przez  szkołę;

 • Podniesienie oceny z zachowania na śród semestr lub koniec roku szkolnego;

7 Rezygnacja z pracy w wolontariacie.

 • Każdy uczeń ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie lub samorządzie. 

 • Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, uczeń ma dwa tygodnie na dostarczenie
  opiekunom pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica. 

 • Każdy uczeń podpisuje zobowiązanie wolontariusza i członka samorządu szkolnego; 

 • Załącznik i zobowiązanie wolontariusza i członka samorządu szkolnego. 

  Przystępując do Szkolnego Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję
  jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu
  Wolontariatu Szkolnego oraz sumiennego i bezinteresownego wykonywania
  powierzonych mi zadań.

8 Postanowienie końcowe.

  Każdy uczeń zobowiązany jest do dostarczenia pisemnej zgody rodziców
  na pracę w szkolnym samorządzie lub wolontariacie.

PODPIS WOLONTARIUSZA PODPIS
RODZICA/OPIEKUNA
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IX. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie decyzje podejmowane są  zwykłą większością głosów w obecności
  powyzej połowy osób uprawnionych do głosowania (50% + 1)

 2. Regulamin Samorządu Szkolnego dostępny jest wszystkim uczniom.

 3. Zebrania Samorządu Szkolnego zwołuje przewodniczący lub opiekun.

Regulamin wyborów samorządu szkolnego

 1. Na początku roku szkolnego odbywaja się wybory samorzadu klasowego
  według zasad ustalonych w danej klasie.

 2. Wybory Samorządu Szkolnego  odbywają się  w oparciu o art.55 Ustawy o systemie   
  oświaty z dn. 7.09.1991 r. oraz Regulaminu Samorządu Szkolnego Społecznej Szkoły  
  Podstawowej nr 96 w Otwocku.

 3. Wybory odbywają się w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 4. Do Samorządu Szkolnego może kandydować każdy uczeń zgłoszony przez społeczność  

  klasową, wyłoniony w wyborach samorządu klasowego.

 5. Wybory
  • Głosownie odbywa się w budynku szkolnym
  • Opiekun sporządza karty do głosowania
  • Wyboru dokonuje się poprzez postawienie przy nazwisku kandydata znaczka „X”
  • Głos jest nieważny, jeśli karta do głosowania jest zniszczona lub nieczytelna
  • Komisja wyborcza zbiera głosy do urny

 6. Ogłaszanie wyników
  Obliczanie i ogłaszanie wyników dokonuje komisja wyborcza bezpośrednio
  po zakończeniu głosowania.


