
REGULAMIN  

 SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  

 

I.                    POSTANOWIENIA  OGÓLNE  

1. W Szkole Podstawowej w Domasznie działa Samorząd Uczniowski zwany dalej 

„SU”.  

2.  SU tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.  

3.  SU jest wybierany przez uczniów w demokratycznych wyborach. 

5.  Celem działania SU jest:  

- uczenie się demokratycznych form współżycia,  

- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,  

- uczenie się odpowiedzialności.  

6.  SU może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczące prawa do:  

- zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi 

wymaganiami,  

- jawnej i umotywowanej oceny zainteresowań,  

- korzystania z przywilejów wynikających z tradycji uczniowskich,  

- wydawania gazetki szkolnej,  

- wyboru opiekuna Samorządu.  

7. SU broni praw uczniowskich, czuwa nad przestrzeganiem przez nich 

obowiązków.  

8.    SU może powołać Sąd Koleżeński.  

9.   SU może wydać opinię dotyczącą pracy danego nauczyciela i przedstawić ją 

Dyrektorowi Szkoły.  

10.  W celu właściwego rozpoznania sytuacji i problemów nurtujących uczniów 

SU może przeprowadzić ankiety.  

 



II.                 ORGANY  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO 

 

1.      SU tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas 

tworzą samorządy klasowe.  

2.      Najwyższą władzą samorządu klasowego jest ogólne zebranie uczniów klasy, 

a Samorządu Uczniowskiego – zebranie przedstawicieli samorządów 

klasowych z klas IV– VI.  

3.      W skład Rady SU  wchodzą:  

- przewodniczący,  

- zastępca przewodniczącego  

- skarbnik,  

- sekretarz,  

- przewodniczący sekcji: naukowej, porządkowej, dekoracyjnej,  

redakcyjnej oraz imprez i rozrywki. 

4.      Przewodniczący reprezentuje SU wobec Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców, kieruje pracą SU, organizuje współdziałanie SU z samorządami 

klasowymi i innymi organizacjami działającymi w szkole.  

5.      Rada SU opracowuje Plan Pracy SU i  czuwa nad jego realizacją, reprezentuje 

opinie uczniów wobec Rady Pedagogicznej  

III.               WYBORY  RADY  SAMORZĄDU  SZKOLNEGO  

1.      Wybory rad samorządów klasowych odbywają się corocznie we wrześniu.  

2.      Na żądanie 2/3 uczniów klasy lub wychowawcy przeprowadza się 

wcześniejsze wybory przed upływem kadencji.  

3.      Wyboru Rady SU dokonuje się corocznie we wrześniu, po wyborach 

samorządów klasowych wg następujących zasad:  

-  przewodniczącego SU wybierają członkowie samorządów klasowych 

spośród min 3 kandydatów w głosowaniu tajnym,  

-  Przewodniczący  SU proponuje skład członków Rady SU, którzy są 

zatwierdzani zwykłą większością głosów.  

4.      Na żądanie 2/3 przedstawicieli samorządów klasowych przeprowadza się 

wybory przed końcem kadencji.  



5.      Kadencja Rady trwa 1 rok.  

6.      Przyrzeczenie:  

„My radni Szkolnego Samorządu Uczniowskiego przyrzekamy:  

-  swoim nienagannym postępowaniem i wzorową postawą godnie 

reprezentować uczniów naszej szkoły  

-  dbać o dobre imię szkoły,  

-  być sprawiedliwym i obiektywnym w ocenie swojego i innych 

postępowania,  

-  dbać o godność i prawa ucznia,  

-  rozwijać poczucie estetyki i kultury w szkole,  

-  rozwijać więzi koleżeńskie, wzajemnego szacunku oraz poszanowania 

mienia szkolnego.”  

IV.               OPIEKUN SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  

1.      Opiekun SU czuwa nad całokształtem prac SU, pośredniczy między uczniami 

a nauczycielami, doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską, zapobiega i 

pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.  

2.      Opiekunem SU jest przedstawiciel Rady Pedagogicznej wybrany przez Radę 

SU większością głosów na zebraniu sprawozdawczo wyborczym we wrześniu.  

3.      Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego 

zgody w formie ustnej w obecności Rady SU.  

4.      Kadencja opiekuna SU trwa 2 lata.   

V.                 DOKUMENTACJA   SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  

1.      Regulamin Samorządu Uczniowskiego.  

2.      Prawa i obowiązki ucznia.  

3.      Plan pracy samorządu.  

4.      Harmonogram imprez szkolnych.  

5.    Protokoły z zebrań samorządu.  

6.      Sprawozdanie semestralne i roczne z działalności samorządu. 

7.    Regulamin uczniowski.  

 



 

 

VI.              POSTANOWIENIA  KOŃCOWE: 

1.      Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego 

powodu negatywnie oceniani.  

2.      Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, w głosowaniu 

jawnym,  w obecności co najmniej połowy członków.  

3.      Niniejszy Regulamin stosuje się łącznie ze Statutem Szkoły od dnia 

uchwalenia.  

   

 


