
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W RZGOWIE  

 

Rozdział I 

Cele, prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego 

Cele Samorządu Uczniowskiego: 

 

1.Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów . 

2. Partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji wychowawczych zadań 

szkoły . 

3.Rozwijanie demokratycznych form współżycia , współdziałanie uczniów i wzajemne 

wspieranie się , przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę . 

4. Kształtowanie umiejętności  zespołowego działania . 

5.Stwarzanie warunków do aktywności społecznej . 

6.Organizowaniedziałalności kulturalno – oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów  

i możliwościami szkoły . 

 

Prawa Samorządu Uczniowskiego: 

 

SU może przedstawić  dyrekcji, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich 

sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia jak : 

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

wymogami. 

2.Prawo do organizacji życia szkolnego , umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania właściwych 

zainteresowań . 

3. Prawo organizowania działalności kulturalnej , oświatowej , sportowej  i rozrywkowej 

zgodnie z  własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu  

z dyrekcją  szkoły . 

4.Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

 



Obowiązki Samorządu Uczniowskiego : 

 

1.Pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego wypełniania obowiązków 

szkolnych . 

2.Organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy  

i szkoły . 

3.Przedstwaianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i  kolegów . 

4.Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji . 

5. Zachowanie się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka . 

6.Okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły . 

7. Informowanie uczniów o swojej działalności i zamierzeniach. 

8.Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów . 

9.Przestrzeganie zasad współżycia społecznego , przeciwstawianie się przejawom brutalności 

i wulgarności, szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi . 

10.Troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd . 

11. Udzielanie pomocy osobom potrzebującym . 

 

Rozdział II 

Rada Samorządu Uczniowskiego. 

 

1.Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły . 

2.Władzami Samorządu uczniowskiego są : 

-na szczeblu klas: Samorządy klasowe. 

-na szczeblu szkoły: Rada  Samorządu Uczniowskiego. 

3.W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą: 

-przewodniczący . 

-zastępca przewodniczącego . 

członkowie Rady Samorządu . 

4.Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa rok . 



5.Członkami Rady mogą być uczniowie klas II- VIII . 

6.Przedstawiciele rady klasy  VIII  mają obowiązek opieki nad członkami Samorządu 

reprezentującymi klasy młodsze .  

7.Prace Rady Samorządu Uczniowskiego koordynuje przewodniczący Rady wraz  

z opiekunami  . 

8.Członka Rady SU można odwołać , jeżeli narusza regulamin Samorządu Uczniowskiego , 

Statut Szkoły lub nie  bierze udziału w pracach Rady Uczniowskiej . 

9.Na miejsce odwołanego członka Rady powołuje się ucznia , który w ostatnich wyborach 

uzyskał kolejno największą ilość  głosów , a nie jest w Radzie Uczniowskiej , lub osobę 

zgłoszoną i zaakceptowaną przez Radę . 

10.Pierwsze zebranie nowo wybranej Rady zwołuje opiekun SU w ciągu dwóch tygodni od 

rozpoczęcia roku szkolnego . 

11.Do realizacji swoich zadań Zarząd SU może powołać sekcje stałe lub doraźne. Podczas 

powołania sekcji Zarząd określa jej nazw , zakres działalności. Członkiem sekcji może zostać 

każdy uczeń szkoły . 

 

Rozdział III 

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego . 

 

1.Wybory do Rady SU odbywają się w czerwcu . 

2.Prawo udziału w wyborach mają uczniowie klas I-V II. 

3.Wybory zarządza Opiekun Samorządu w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły . 

4.Kandydat do SU powinien  

-być śmiałym odważnym, przebojowym, pomysłowym, dowcipnym . 

-umieć współpracować w grupie . 

-umieć podejmować decyzje, negocjować . 

-chętnie działać na rzecz uczniów . 

 

 

 



Rozdział IV 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego . 

 

1.Opiekun jest doradcą służącym swoją wiedzą, pomocą i doświadczeniem w pracy 

Samorządu Uczniowskiego. 

2.Do obowiązków opiekuna SU należy : 

-czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu. 

-informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich 

-inspirowanie nauczycieli do współpracy z Samorządem i udzielanie mu pomocy w jego 

działalności . 

-przedstawianie Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności Samorządu . 

3.Opiekun SU wybierany jest przez społeczność uczniowską . 

4Wybory opiekuna SU odbywają się w czerwcu . 

5.Kadencja opiekuna trwa rok . 

 

Rozdział V  

Postanowienia końcowe . 

 

1.Wszystkie decyzje Rady Samorządu Uczniowskiego podejmuje się większością głosów w 

obecności co najmniej połowy składu Rady . 

2.Samorząd Uczniowski prowadzi gazetkę ścienną, na której znajdują się informacje 

dotyczące jego bieżącej działalności . 

3.Samorząd prowadzi kronikę SU, w której dokumentuje swoją działalność . 

4.Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


