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Załącznik nr 3 do Statutu Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku  

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły, którzy w głosowaniu tajnym i 

powszechnym wybierają swych przedstawicieli – Radę Samorządu Uczniowskiego. 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera przewodniczącego, zastępcę i skarbnika oraz 

powołuje spośród siebie konsultantów (wg. potrzeb): 

 d/s oprawy plastycznej, dekoracji szkoły; 

 d/s zabaw; 

 d/s prowadzenia koncertów; 

 d/s gazetek szkolnych; 

 d/s relacji o naszych uczniach biorących udział w konkursach; 

3. Rada Samorządu Uczniowskiego ma prawo wyboru spośród Grona Pedagogicznego swojego 

opiekuna / opiekunów. 

4. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą uczniów. 

5. Dobre samopoczucie ucznia w szkole oraz jego współodpowiedzialność za miejsce i jakość 

zabawy gwarantują prawa i obowiązki ucznia nad przestrzeganiem, których czuwa Rada 

Samorządu Uczniowskiego. 

Uczeń ma prawo: 

1. Do zapoznanie się z programem nauczania, jego treścią celem i wymogami. 

2. Do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 

3. Do egzaminu sprawdzającego, jeśli ustalona przez nauczyciela ocena okresowa 

(roczna) jest jego zdaniem lub zdaniem Rodziców zaniżona. 

4. Oczekiwać pomocy dodatkowej od nauczyciela, gdy ma trudności z opanowaniem 

materiału. 

5. Do wyróżnień, jeśli osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. 

6. Prezentacji własnych pomysłów czyniących lekcje ciekawszymi i niekonwencjonalnymi. 

7. Organizowania życia szkolnego tak, aby została stworzona możliwość rozwijania 

własnych zainteresowań. 

8. Samorząd Uczniowski ma prawo występować z inicjatywą organizowania imprez 

kulturalnych i wycieczek, zgodnie z własnymi potrzebami w porozumieniu z Dyrektorem 

Szkoły. 

9. Do informacji poprzez redagowanie ściennej gazetki szkolnej. 

Uczeń ma obowiązek: 

1. Systematycznie uczęszczać na wszystkie zajęcia przewidziane w planie nauczania. 

2. Posiadać i wykorzystywać zeszyty, podręczniki, nuty i przybory szkolne niezbędne do 

realizowania programu nauczania danego przedmiotu. 

3. Systematycznie pracować w domu doskonaląc swoje umiejętności. 

4. Stosować się do rad i wskazówek nauczycieli i pracowników szkoły oraz wykonywać ich 

polecenia. 

5. Przestrzegać zasad kultury, szanować nauczycieli i pracowników szkoły oraz ich pracę. 

6. Dbać o czystość i porządek w szkole, szanować instrumenty i sprzęt szkolny. 

7. Uczestniczyć w konkursach, przesłuchaniach, koncertach, recitalach i imprezach 

organizowanych przez szkołę jako wykonawca lub w roli słuchacza i obserwatora. 
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8. Dbać o schludny, skromny i czysty wygląd na co dzień oraz przychodzić w stroju galowym 

na uroczystości szkolne tj: lekcje kontrolne, egzaminy, koncerty szkolne, popisy i inne 

imprezy okolicznościowe. 

9. Na te uroczystości obowiązuje ucznia następujący strój galowy: 

a. dla dziewcząt – biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica (spodnie), 

b. dla chłopców – biała koszula, granatowe lub czarne spodnie (ciemny garnitur), 

10. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad dotyczących użytkowania na terenie szkoły 

telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych: 

a. Uczeń może posiadać za zgodą i na odpowiedzialność rodziców telefon komórkowy 

lub inne urządzenie elektroniczne na terenie szkoły; 

b. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za zagubiony, zniszczony lub 

skradziony telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne ucznia. 

11. Każdego ucznia obowiązują następujące zasady korzystania z telefonów komórkowych 

i urządzeń elektronicznych: 

a. podczas zajęć edukacyjnych, uroczystości szkolnych np. koncertów, egzaminów, 

telefon musi być bezwzględnie wyłączony; 

b. uczeń może korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych 

tylko w czasie przerw międzylekcyjnych; 

c. uczniowi nie wolno filmować, fotografować i nagrywać nauczycieli, pracowników 

szkoły oraz innych uczniów bez ich wiedzy i zgody; 

d. uczeń nie może bez zgody nauczyciela prowadzącego rejestrować (nagrywać, 

filmować, fotografować) przebiegu lekcji. 

Samorząd Uczniowski ma prawo oczekiwać od Dyrektora Szkoły oraz Rady Rodziców wszelkiej 

pomocy w realizacji swych zamierzeń. 

Regulamin został uchwalony i zatwierdzony na zebraniu ogółu uczniów Publicznej Szkoły Muzycznej 

I stopnia w Pruchniku w dniu 30.09.20515. 

 

 


