
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem’’ tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Samorząd jest formą współudziału uczniów szkoły w podejmowaniu decyzji 

dotyczących spraw wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych szkoły. 

 

II. Zadania Samorządu 

Samorząd reprezentuje interesy uczniów przed statutowymi organami szkoły, przedstawia 

Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły, wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły a w szczególności: 

1) przestrzeganie statutowych praw uczniów przez nauczycieli i wychowawców, 

2) realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole, 

3) pracy szkolnej służby zdrowia, 

4) rozpoznaje potrzeby uczniów i przedstawia propozycje dotyczące opiekuńczych zadań 

szkoły,  jak również uczestniczy w ich realizacji, 

5) organizuje przy pomocy innych organów szkolnych działalność kulturalną w szkole, 

6) współdziała w organizowaniu uroczystości państwowych, 

7) organizuje imprezy ogólnoszkolne, jak również pomaga w organizowaniu imprez 

klasowych, 

8) tworzy i organizuje dla swoich regulaminowych działań publikatory szkolne, jak 

gazetka szkolna, radiowęzeł, 

9) współdziała z innymi organami szkoły w ochronie mienia szkoły, dba o estetykę 

i porządek w szkole, 

10) podejmuje działania gospodarcze w celu tworzenia dochodów i majątku samorządu, 

11) przedstawia propozycje personalne opiekunów samorządu. 

 

III. Organy samorządu 

1. Organem samorządu jest Rada Samorządu Uczniowskiego zwana  dalej „ radą”. 

2. W skład rady wchodzą: 

1) przewodniczący samorządu,  

2) dwóch jego zastępców, 

3) po jednym przedstawicielu Rady Samorządów Klasowych z każdego typu szkoły 

wchodzących w skład Zespołu. 



3. Przewodniczący samorządu lub jego zastępca kieruje obradami zebrania ogólnego 

i pracami rady, koordynuje działalność komisji ( jeśli zostaną powołane), reprezentuje 

samorząd przed organami szkoły i na zewnątrz szkoły. 

4. Rada samorządu : 

1) Opracowuje i przedstawia na zebraniu ogólnym projekt planu pracy samorządu, 

2) Opowiada przed samorządem za realizacje planu pracy. 

 

IV. Wybory Rady Samorządy Uczniowskiego 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego jest wybierana w demokratycznych, tajnych 

i równych wyborach powszechnych. 

2. Procedurę i termin wyborów ustala zebranie ogólne, które tworzą Rady Samorządów 

Klasowych wszystkich klas. 

3. Wybory wyłaniają przewodniczącego samorządu i jego zastępców. 

4. Kandydaci zgłaszani są przez ogół uczniów każdej klasy. 

5. Każdy kandydat musi wyrazić pisemna zgodę na kandydowanie. 

6. Kadencja Rady trwa 2 lata. 

 

V. Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

1. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego może być każdy pomocnik pedagogiczny 

szkoły z wyłączeniem osób pełniących funkcje kierownicze. 

2. Opiekun jest wybierany w demokratycznych, tajnych i równych wyborach 

powszechnych. 

3. Wybory opiekuna odbywają się równocześnie z wyborami Rady Samorządu. 

4. Kadencja opiekuna trwa 2 lata. 

 

VI. Postanowienie końcowe 

1. Regulamin Samorządu uchwalany jest przez ogół uczniów i jest integralną częścią 

Statutu Szkoły. 

2. Zmiana regulaminu następuje w chwili zmiany Statutu Szkoły lub na żądanie 

społeczności samorządu uczniów. 


