
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
Podstawa prawna: 
Ustawa po systemie oświaty z 7 września 1991r /Dz.U, Nr 95, poz. 425 z 1991r/ 

1. W szkole działa samorząd uczniowski zwany Samorządem. 
2. Samorząd stanowią wszyscy uczniowie szkoły. 
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa  Regulamin uchwalony 

przez ogół uczniów. 
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski 

i opinie dotyczące spraw szkoły, z w szczególności dotyczące realizacji 
podstawowych praw uczniów: 
a) Prawa do zapoznania się z programem nauczania, jego treściami, celami 

i stawianymi wymaganiami. 
b) Prawa do jawnej uzasadnionej oceny postępów w nauce i zachowaniu 
c) Prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej w porozumieniu z wychowawcami i dyrektorem szkoły. 
d) Prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

 
ZADANIA  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Dbanie o interesy społeczności uczniowskiej, poprzez sygnalizowanie wszelkich 
potrzeb Dyrektorowi szkoły. 

2. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków 
szkolnych. 

3. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne. 
4. Organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy szkoły. 
5. Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, 

współorganizowanie wypoczynku i rozrywki. 
6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, 

środowisku rówieśniczym i rodzinnym. 
7. Udział w uroczystościach obchodów rocznic  świąt państwowych 

i okolicznościowych.  
8. Dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

 
KOPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego: 
• Ma prawo ustalać zasady swojej pracy, 
• Tworzyć sekcje do realizacji stałych bądź doraźnych zadań programowych, 
• Podejmuje decyzje dotyczące działalności Samorządu, 
• Realizuje założenia programowe określone w regulaminie i  Statucie Szkoły, 
• Współpracuje z opiekunem Samorządu Uczniowskiego, Dyrektorem szkoły, Radą 

Pedagogiczną i Radą Rodziców, 
• Czuwa nad tym, aby Samorząd mógł korzystać z uprawnień zagwarantowanych przez 

władze oświatowe. 



Rady samorządów klasowych: 
• Współpracują z wychowawcami klas, 
• Informują uczniów w klasach o działalności Samorządu 

Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy: 
• Wyrażanie opinii dotyczących problemów uczniów. 
• Udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych.  
• Przedstawianie propozycji do planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły 

wynikających z zainteresowań uczniów. 
• Wnioskowanie do Dyrektora szkoły w sprawie powołania określonego nauczyciela na 

opiekuna Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej. 
 
 
 


