§ 12. Samorząd Uczniowski.
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami
Specjalnymi im. Adama Mickiewicza w Sosnowcu.
2. Samorząd Uczniowski określa regulamin swojej działalności uchwalany przez ogół
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, który nie może być
sprzeczny ze statutem szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa ordynacja wyborcza.
Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i programów swego Samorządu lub
odwołania go, jeśli nie spełniałby swoich funkcji lub spełniał je źle.
4. Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawić radzie pedagogicznej, dyrektorowi lub
radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły,
a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i
stawianymi wymaganiami.
2) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
3) Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji pomiędzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań.
4) Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej.
5) Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w
porozumieniu z dyrektorem szkoły.
6) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
5. Samorząd uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z
zakresu wolontariatu:
1) Dyrektor szkoły wyznacza opiekuna szkolnego koła wolontariatu.
2) Opiekun zbiera chętnych uczniów do działania w wolontariacie, tworząc Koło
Wolontariatu – członkiem koła może zostać każdy uczeń respektujący zasady koła.
3) Samorząd Uczniowski powołuje Radę Wolontariatu – w skład rady wchodzą:
członek samorządu uczniowskiego, członek wolontariatu i opiekun koła. Rada
Wolontariatu pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje oferty
działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły.
4) Szkolne koła działają głównie na rzecz dwóch grup docelowych:



rówieśników: kolegów ze szkoły, którzy mają problem np. z zaległościami w nauce
lub są w trudnej sytuacji materialnej (pomoc anonimowa),
lokalnych instytucji i organizacji.
5) Szkolne Koła Wolontariatu tworzą regulamin wolontariatu i opracowują plan
działania koła.

