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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach 

 

Rozdział I 

Samorząd uczniowski 

§1 

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

§2  

Cele powołania samorządu uczniowskiego 

1. Rozwijanie samodzielności zgodnie z demokratycznymi zasadami współżycia 
społecznego. 

2. Stwarzanie warunków do aktywności społecznej. 

3. Kształcenie umiejętności zespołowego działania. 

4. Uczestnictwo uczniów w rozwiązywaniu różnych spraw związanych z życiem szkoły. 

5. Współdziałanie i wzajemne wspieranie się uczniów. 

6. Dbanie o dobre imię szkoły i kultywowanie jej tradycji. 

§3 

Zadania samorządu uczniowskiego 

1. Reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec władz szkoły. 

2. Integracja uczniów. 

3. Pełnienie roli rzecznika interesów społeczności uczniowskiej. 

4. Współdziałanie z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom możliwości 
rozwijania zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystyczno 
- krajoznawczych. 

5. Aktywizowanie uczniów do pomocy społecznej na rzecz klasy, szkoły 
i środowiska lokalnego. 

6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce. 

7. Gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego. 
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§4  

Uprawnienia samorządu uczniowskiego: 

1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami. 

2. Prawo do jawnej i motywowanej oceny postępów w nauce i zachowania uczniów. 

3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 
proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 
własnych zainteresowań. 

4. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 
naukowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi  
w porozumieniu z władzami szkoły. 

5. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej. 

6. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

§5 

Kompetencje stanowiące samorządu uczniowskiego: 

1. Do kompetencji stanowiących samorządu uczniowskiego należy: ustalanie 
regulaminu samorządu uczniowskiego. 

§6 

Kompetencje opiniodawcze samorządu uczniowskiego: 

1.Do kompetencji opiniodawczych samorządu uczniowskiego należy: 
1) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez 

uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju; 
2) opinia w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzeniu obowiązku 

noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju; 
3) opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju; 
4) opiniowanie programu wychowawczego szkoły; 
5) opinia w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych; 
6) opinia w sprawie ustalenia innych dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć 
przypadających w te dni w wyznaczone soboty. 

§7  

Władzami samorządu uczniowskiego są: 

1. Na szczeblu klas - samorządy klasowe. 

2. Na szczeblu szkoły - samorząd szkolny. 
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Rozdział II 

Samorząd klasowy 

§8 

Skład i sposób wyboru samorządu klasowego określa klasa w porozumieniu z wychowawcą. 

§9 

Zadania samorządu klasowego 

1. Reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych. 

2. Reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli. 

3. Ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym. 

4. Występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych. 

5. Aktywizowanie zespołu klasowego do prac społecznych na rzecz klasy. 

6. Informowanie klasy o postanowieniach i pracach samorządu szkolnego. 

7. Udział w pracach organizowanych przez samorząd szkolny.  
 

Rozdział III 

Samorząd szkolny 

§10 

1. Samorząd szkolny składa się z uczniów wybieranych w wyborach równych, 
powszechnych i tajnych. 

2. W skład samorządu szkolnego wchodzą: 
1) rada uczniowska samorządu szkolnego: przewodniczący, zastępca 

przewodniczącego, sekretarz, skarbnik; 
2) Kierownik i członkowie sekcji. 

3. W celu usprawnienia swojej działalności samorząd może powołać sekcje do 
wykonywania określonych zadań. 

4. Na czele sekcji stają kierownicy, powołani na pierwszym zebraniu samorządu 
szkolnego. 

5.  W skład sekcji mogą wchodzić uczniowie spośród ogółu społeczności uczniowskiej. 

6. Członkami rady uczniowskiej i przewodniczącymi sekcji mogą być uczniowie klas 
IV-VI. 

7. Kadencja samorządu szkolnego trwa jeden rok. 

8. Przewodniczący samorządu szkolnego koordynuje prace samorządu 
i reprezentuje samorząd uczniowski wobec władz szkoły. 
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9. Samorząd szkolny pracuje w oparciu o roczny plan pracy przyjęty uchwałą rady 
uczniowskiej do 15 października. 

10. Zebrania samorządu uczniowskiego są zwoływane przez przewodniczącego lub 
opiekuna. 

11. Przewodniczący lub opiekun mają prawo zaprosić na zebranie przewodniczących klas. 

12. Podjęte przez samorząd szkolny uchwały w ramach kompetencji stanowiących  
i opiniodawczych, zaopiniowane przez opiekuna są przedstawiane władzom szkoły. 

13. Uchwały zaakceptowane przez dyrektora szkoły obowiązują wszystkich uczniów. 

 

Rozdział  IV 

Wybory do samorządu szkolnego 

§11 

1. Prawo wybierania samorządu szkolnego mają wszyscy uczniowie klas IV-VI. 

2. Kandydatami mogą być uczniowie klas IV-VI, którzy uzyskali co najmniej bardzo 
dobrą ocenę zachowania. 

3. Każda z klas IV-VI ma prawo wytypować czterech kandydatów do samorządu 
szkolnego. 

4. Wybory zarządza opiekun samorządu uczniowskiego w porozumieniu z dyrektorem. 

5. Opiekun samorządu powołuje komisję wyborczą. 

6. Zarządzenie dotyczące wyborów i listę kandydatów zamieszcza się na tablicy 
ogłoszeń samorządu uczniowskiego. 

§12 

1. W skład komisji wyborczej wchodzą przedstawiciele klas IV-VI oraz opiekun 
samorządu uczniowskiego. 

2. Każda spośród klas IV-VI wybiera jednego przedstawiciela do komisji według 
zasad ustalonych z wychowawcą. 

3. Komisja wyborcza wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. 

4. Komisja wyborcza przeprowadza  wybory, liczy  głosy i sporządza protokół, który 
podpisuje przewodniczący, sekretarz i opiekun. 

5. Komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów poprzez wywieszenie kopii protokołu 
na tablicy samorządu szkolnego. 

§13 

1. Wybory do samorządu szkolnego przeprowadza się w trzecim tygodniu 
września. 
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§14 

1. W skład rady uczniowskiej wchodzą uczniowie, którzy w wyborach uzyskali 
największą liczbę głosów. Pozostali uczniowie są wpisywani na listę rezerwową. 

§15 

1. Szczegółowe przepisy dotyczące głosowania ustala każdorazowo komisja  wyborcza. 
 

Rozdział V 

Odwołanie członka samorządu szkolnego 

§16 

1. Członka samorządu szkolnego można odwołać z funkcji, jeżeli narusza regulamin 
samorządu uczniowskiego, nie bierze udziału w pracach samorządu szkolnego lub 
narusza regulamin szkoły. 

2. Uchwałę o odwołaniu członka podejmuje samorząd szkolny w głosowaniu tajnym 
zwykłą większością głosów. 

3. Uzupełnienie składu samorządu następuje poprzez przyjęcie nowego członka z 
listy rezerwowej, o której mowa w § 14. 

 

Rozdział VI 

Opiekun samorządu uczniowskiego 

§17 

Opiekun samorządu uczniowskiego: 

1. jest łącznikiem pomiędzy radą pedagogiczną a samorządem uczniowskim; 

2. czuwa nad prawidłowym działaniem samorządu uczniowskiego; 

3. pomaga w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli; 

4. zapewnia w porozumieniu z  dyrektorem szkoły niezbędne warunki organizacyjne do 
samodzielnej działalności uczniów. 

 

Rozdział VII 

§18 

Regulamin samorządu musi być corocznie przedstawiony wszystkim uczniom w pierwszym 
tygodniu nauki. 
 


