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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

  SZKOŁY PODSTAWOWEJ   

IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W STEKLINIE 

 

Na podstawie art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 roku (Dz. U. z 1996  Nr 67, 

poz. 329 z późn. zm.) oraz na podstawie Statutu Szkoły Podstawowej w Steklinie uchwala się niniejszy 

regulamin: 

 

1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza  w Steklinie zwany dalej 

samorządem, jest społecznym organem szkoły reprezentującym interes uczniów w realizacji 

statutowych zadań szkoły. 

2. Radę SU tworzą przewodniczący SU, zastępca przewodniczącego SU, skarbnik SU oraz 

opiekunowie SU. 

3. Najmniejszym ogniwem Samorządu Uczniowskiego jest samorząd klasowy. 

4. Spośród dziewięciu uczniów (z każdej klasy wytypowane po trzy osoby) uczniowie klas III-V w 

wyborach równych, powszechnych i tajnych wybierają zarząd Samorządu Uczniowskiego 

składający się z czterech osób, które będą pełnić funkcje przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego i skarbnika Samorządu Uczniowskiego, pozostali uczniowie sprawują 

opiekę nad poszczególnymi sekcjami. 

5. Delegatów do samorządu wyróżnia: 

• Sumienność i obowiązkowość, 

• Chęć do pracy na rzecz innych, 

• Wysoka kultura osobista, 

• Zdolność organizacyjna. 

6. Plany pracy samorządu wytyczają organa samorządu pod kierunkiem opiekuna. 

7. Plany pracy są odzwierciedlaniem potrzeb i oczekiwań uczniów. 

8. Samorząd może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach, a  w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

c) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań, 
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d) prawo redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej, 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 

właściwymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

9. Realizację planów pracy wspomagają wybrani opiekunowie oraz zaproszeni przez samorząd 

nauczyciele. 

10. Zebrane pieniądze z przeprowadzonych imprez są przeliczane komisyjnie – sporządzany jest 

protokół. 

11. Upoważnionymi do dysponowania funduszami są przedstawiciele samorządu. 

12. Opiekun Samorządu Uczniowskiego składa Radzie Pedagogicznej sprawozdanie  semestralne i  

roczne z działalności organizacji. 

13. Kadencja władz samorządu trwa jeden rok. 

14. Do powinności i uprawnień samorządu należy: 

a) przedstawianie opiekunowi, Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły opinii 

dotyczących organizacji zajęć w szkole, 

b) zgłaszanie uwag do Statutu Szkoły oraz regulaminów wewnętrznych szkoły, 

c) opiniowanie regulaminu ustalania ocen z zachowania, 

d) występowanie z poręczeniem za ucznia, na którego nałożono karę, 

e) zgłaszanie uwag dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, 

f) organizowanie działań na rzecz poprawy warunków nauki w szkole, 

g) występowanie do Dyrektora Szkoły i nauczycieli o nagrody, wyróżnienia dla uczniów, 

h) reprezentowanie interesów uczniów w organizowaniu zajęć szkolnych i pozaszkolnych, 

i) występowanie w obronie ucznia, w przypadku, gdy naruszone zostały jego statutowe prawa, 

j) prowadzenie samopomocy koleżeńskiej, 

k) organizowanie i udział w pracach społecznych na rzecz szkoły, 

l) organizowanie życia kulturalnego szkoły, 

m) kultywowanie tradycji narodowych i ceremoniału szkolnego, 

n) organizowanie dyżurów szkolnych podczas przerw, 

o) współpraca z rodzicami w organizowaniu uroczystości szkolnych, 

p) troska o właściwe zachowanie się uczniów, popularyzowanie postawy poszanowania mienia 

szkolnego i własnego, szacunków dla rówieśników, osób starszych i pracowników szkoły, 

q) troska o wystrój szkoły, 

r) przestrzeganie norm prawnych przyjętych w szkole, a zwłaszcza regulaminów wewnętrznych, 

s) opiniowanie pracy nauczycieli. 

15. Samorząd Uczniowski współpracuje ze wszystkimi organami szkoły, w szczególności zwraca się z 

wnioskami do Dyrektora Szkoły i Opiekuna SU.   
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16.  Samorząd Uczniowski może tworzyć sekcje. 

17. Rada Samorządu uchwala regulamin. 

18. Zarząd jest organem wykonawczym dla Samorządu Uczniowskiego. W celu pozyskania środków 

pieniężnych może: 

a) prowadzić działalność o charakterze dochodowym, 

b) gromadzić środki z innych źródeł. 

 

 

 

 

Rok szkolny Podpis Przew. Samorządu 

Uczniowskiego 

Podpis Opiekunów Samorządu  

Uczniowskiego 

    

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

  

 

 


