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Regulamin Samorządu Uczniowskiego przy
Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Pabianicach
1. Wstęp
1.1 Samorząd Uczniowski Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Pabianicach zwany dalej
Samorządem działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 1991 r.
1.2 Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Jest organizacją niezależną od
administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.
1.3 Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
2. Władze Samorządu
2.1. Władzami Samorządu są:
a) Przedstawiciele z poszczególnych klas (zw. dalej Członkami)
b) Zarząd
2.2. Do kompetencji Członków należy:
a) wybór i odwoływanie przedstawicieli uczniów do Zarządu
b) Uchwalanie Regulaminu Samorządu
c) wybór opiekuna Samorządu
d) podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu.
2.3. Na pierwszym posiedzeniu Członkowie wybierają ze swojego grona Przewodniczącego
i Sekretarza.
2.4. W zebraniach Samorządu ma prawo uczestniczyć opiekun (bez prawa głosu).
2.5. Zebrania Członków odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2.6. Zebrania są protokołowane.
2.7. Zarząd kieruje bieżącą pracą Samorządu.
2.8. Zarząd składa się z:
a) przewodniczącego
b) wiceprzewodniczącego
c) sekretarza
d) szefa sekcji
e) łącznika z biblioteką
2.9. Powoływanie Zarządu odbywa się na drodze wyborów tajnych i powszechnych, w których
uczestniczą wszyscy członkowie szkoły.
3. Kadencja władz
3.1. Kadencja wszystkich władz Samorządu trwa jeden rok kalendarzowy.
3.2. Członkami władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie szkoły. W chwili odejścia
ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być Członkiem Samorządu.
3.3. Wybory do władz odbywają się na początku roku szkolnego.
4. Opiekun Samorządu
4.1. Zgodnie z art. 55 p. 1 Samorząd Uczniowski reprezentujący ogół uczniów szkoły wybiera
nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
4.2. Opiekun Samorządu jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy
Samorządu.
4.3. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.
5. Sekcje
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5.1. Do realizacji swoich zadań, Samorząd może powołać Sekcje.
5.2. Powoływane sekcje mogą mieć charakter stały lub nadzwyczajny (doraźny).
5.3. Przy powoływaniu sekcji określona zostaje jej nazwa oraz skład osobowy.
5.4. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.
6. Prawa Samorządu
6.1. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie
we wszystkich sprawach szkoły.
6.2. Może zapoznać się z programami nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi
wymaganiami.
6.3. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce.
6.4. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań.
6.5. Prawo do organizowania i wydawania gazetki szkolnej.
6.6. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem.
6.7. Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna samorządu.
6.8. Prawo zgłaszania uczniów i nagród stosowanych w szkole, przyznawanie nagród z funduszy
własnych oraz prawo do wnoszenia uwag dotyczących opinii władz szkoły o uczniach,
udzielanie poręczeń za uczniów w celu wstrzymania kary.
6.9. Prawo do udziału przedstawicieli samorządu w posiedzeniach rady pedagogicznej lub
w pracach komisji.
7. Postanowienia końcowe
7.1. O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą
większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania.
7.2. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.
7.3. Wnioski dotyczące poprawek do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego mogą być
zgłaszane przez Zarząd lub trzech Członków Samorządu Uczniowskiego.
7.4. Zgłaszane poprawki są głosowane na specjalnie zwołanym zebraniu Samorządu
Uczniowskiego. Ponadto treść tych poprawek musi być wywieszona w gablocie.
7.5. Zmiany w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego są uchwalane większością głosów,
w obecności powyżej połowy Członków Samorządu Uczniowskiego.

