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I. Podstawa prawna: 

1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 

r. , Statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 

2. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły i stanowi do niego 

załącznik. 

 

II. Organy Samorządu Szkolnego 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego. 

2. Sekcje: 

 porządkowa, 

 sportowa, 

 rozrywkowa, 

 dekoratorska, 

 inne wg. potrzeb. 

3. Samorządy klasowe. 

4. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

 

III. Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego 

1. Samorząd Uczniowski jest reprezentacją uczniów na terenie szkoły.  

2. Samorząd Uczniowski może przedstawić organom szkoły opinie i wnioski we wszystkich 

sprawach szkoły. 

3. Przygotowanie rocznego planu pracy do końca września każdego roku szkolnego. 

4. Realizacja zadań zapisanych w rocznym planie pracy. 

5. Przygotowywanie sprawozdań z realizacji planu pracy co najmniej raz w ciągu roku szkolnego. 

6. Samorząd Uczniowski ma prawo: 

 przedstawiania Dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących 

spraw szkoły, 

 przedstawiania propozycji do planów szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań 

uczniów, 

 do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

  redagowania ściennych gazetek szkolnych, 

 organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem 

szkoły. 

 organizowania referendum w celu wypowiedzenia się każdego ucznia w sprawach 

ważnych dla szkoły.  

 

IV. Organizacja i działanie Samorządu Uczniowskiego 

1. Podstawową formą organizacyjną ogółu uczniów jest zebranie Rady Samorządu 

Uczniowskiego. 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z przewodniczących i zastępców Samorządów 

Klasowych. 

2. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą: przewodniczący, zastępca, sekretarz– 

wybierani przez ogół uczniów w wyborach bezpośrednich. 

3. Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się corocznie we wrześniu. Ustępujący 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego ogłasza wybory. Rada Samorządu Uczniowskiego 

powołuje komisję wyborczą, która przeprowadza wybory.  

4. Komisja wyborcza sporządza listy kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego 

w porządku alfabetycznym. Kandydatów zgłaszają Samorządy Klasowe (po 2 z każdej klasy). 

Do Zarządu Samorządu Uczniowskiego mogą kandydować uczniowie klas IV SP- III Gim. 
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5. W wyznaczonym terminie (drugi tydzień września) przeprowadza się wybory. 

6. Głosują wszyscy uczniowie klas.  

7. Jako organ kontrolujący pracę Zarządu Samorządu Uczniowskiego działa trzyosobowa komisja 

rewizyjna.  

8. Członków komisji powołuje Rada Samorządu Uczniowskiego we współpracy z opiekunem 

Samorządu, wybierając ją z zaproponowanych kandydatów. 

9. Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia wyborów do dnia przekazania 

władzy nowo wybranym organom w roku następnym. 

7. Na pierwszym zebraniu we wrześniu Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera 

przewodniczących oraz członków sekcji tematycznych SU oraz opiekuna spośród nauczycieli 

zatrudnionych w szkole w głosowaniu jawnym. 

8. Wybrany na opiekuna nauczyciel musi wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji. 

9. Dyrektor na wniosek Samorządu, Rady Pedagogicznej lub własny może odwołać opiekuna 

Samorządu. 

10. Kandydatów na opiekuna Samorządu może zaproponować Rada Samorządu, Dyrektor szkoły. 

11. W przypadku odwołania lub rezygnacji członka organu Samorządu Uczniowskiego zarządza 

się wybory uzupełniające w klasie, którą ustępujący członek reprezentował. 

12. Członka organu Samorządu Uczniowskiego w trakcie trwania kadencji można odwołać: 

 na wniosek co najmniej 1/3 członków organu Samorządu Uczniowskiego, 

 na wniosek co najmniej 1/3 członków innych organów szkoły, 

 w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów ( 50% + 1 głos). 

13. Rada Samorządu Uczniowskiego w czasie trwania kadencji może powoływać doraźne komisje 

do wykonywania zadań statutowych. 

 

V. Zadania opiekuna samorządu: 
1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli 

i Dyrektora Szkoły. 

2. Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu. 

3. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich. 

4. Inspirowanie nauczycieli, a w szczególności wychowawców do współpracy z Samorządem 

i udzielanie mu pomocy w jego działalności. 

5. Czuwanie nad zgodnością działalności Samorządu z celami wychowawczymi i Statutem 

Szkoły. 

 

VI. Dokumentacja samorządu: 
1. Regulamin Samorządu, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

2. Roczne plany pracy. 

3. Zeszyt protokołów. 

 

VII. Postanowienia końcowe: 
1. Dyrektor Szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić uchwałę oraz wszelkie postanowienia 

Samorządu, jeżeli są one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły. 

2. W przypadkach nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Rada Samorządu. 

 

 


