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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

I. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

 

II. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem 

Szkoły. 

 

III. Władze Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

1. Władze Samorządu Uczniowskiego są jedynymi wyrazicielami woli uczniów                       

w stosunku do Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

2. Organem władzy Samorządu Uczniowskiego jest Rada Samorządu Uczniowskiego. 

3. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

 przewodniczący, 

 I zastępca przewodniczącego, 

 II zastępca przewodniczącego, 

 sekretarz. 

4. Rada Samorządu Uczniowskiego jest wybierana przez Samorząd Uczniowski zgodnie 

z obowiązującą ordynacją wyborczą (rozdz. VI Regulaminu S.U.) 

5. Kadencja Rady trwa jeden rok: od września do końca czerwca następnego roku. 

6. Rada Samorządu Uczniowskiego informuje ogół uczniów oraz Dyrekcję o swoich 

decyzjach i swojej działalności. 

7. Posiedzenia Rady Samorządu Uczniowskiego zwołuje jej przewodniczący z własnej 

inicjatywy lub na wniosek: 

 członka Rady Samorządu Uczniowskiego, 

 opiekunów Samorządu Uczniowskiego, 

 Dyrektora szkoły. 

 

IV. Zadania władz Samorządu Uczniowskiego. 

 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego organizuje i koordynuje uczniowską działalność 

samorządową. 

2. Zadaniem Rady Samorządu Uczniowskiego jest w szczególności: 

 wyrażanie opinii i branie udziału w formowaniu przepisów szkolnych 

dotyczących uczniów, 

 pomoc i nadzór nad należytym i sumiennym wykonywaniem obowiązków 

ucznia, 

 wyrażanie opinii w sprawach dotyczących realizacji praw ucznia, 

 występowanie w obronie indywidualnych i zbiorowych interesów ucznia, 

 opiniowanie nauczycieli na prośbę Dyrektora szkoły. 
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V. Prawa i obowiązki członków Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

1. Członkowie Samorządu Uczniowskiego mają prawo do: 

 wybierania i bycia wybieranym do władz Samorządu Uczniowskiego, 

 korzystania z ochrony i pomocy Samorządu Uczniowskiego, 

 jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu, 

 informacji na temat sprawdzianów według obowiązującego Regulaminu 

Oceniania klas IV-VI, 

 życzliwego i sprawiedliwego traktowania przez władze szkoły i nauczycieli, 

 swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza to dobra innych osób, 

 odpowiedzialności za własne czyny i zachowanie z wykluczeniem 

odpowiedzialności zbiorowej, 

 organizacji działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi                           

w porozumieniu z Dyrekcją szkoły, a w szczególności do wydawania                             

i kolportażu gazetki szkolnej, organizacji konkursów, okolicznościowych 

apeli, audycji radiowych, organizacji zabaw szkolnych i dyskotek, organizacji 

zbiórek pieniędzy i surowców wtórnych, 

 do tak zwanego „dnia bez pytania” – numerek z dziennika, w którym 

nauczyciel nie odpytuje, nie stawia ocen negatywnych, 

 ma prawo do egzekwowania wcześniej zawartej umowy – kontraktu                            

z nauczycielem danego przedmiotu. 

2. Członkowie Samorządu Uczniowskiego mają obowiązek przestrzegania postanowień 

zawartych w regulaminie Samorządu Uczniowskiego, a zwłaszcza:  

 systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych,  

 przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, 

pracowników szkoły i kolegów,  

 odpowiedzialności za własne życie i zdrowie, higienę i rozwój,  

 dbałość o ład i prządek w szkole.  

3. Uczniowie szkoły mogą być nagradzani a także karani. 

4. W szkole funkcjonują następujące rodzaje nagród: pochwała wychowawcy wobec 

klasy, pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej, dyplom uznania, 

nagroda rzeczowa, nagroda dyrektora szkoły, świadectwo z wyróżnieniem, nazwiska 

osób wyróżniających podaje się na tablicy samorządu szkolnego. 

5. W szkole funkcjonują następujące rodzaje kar: upomnienie wychowawcy klasy, 

upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły, zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych 

i szkolnych, zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz, utrudnienia w spędzaniu 

przerw (np. przebywanie w gabinecie pedagoga lub v-ce dyrektora), obniżenie oceny                  

z zachowania, przeniesienie do równorzędnej klasy (uchwałą Rady Pedagogicznej,  

po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego), zawiadomienie Policji                             

w przypadku popełnienia przez ucznia czynu karalnego (np. kradzieży, bicia, 

zastraszania, zażywania alkoholu, narkotyków), przeniesienie do innej szkoły za 
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zgodą Kuratora Oświaty, gdy inne, zastosowane wobec ucznia środki zaradcze nie 

przyniosły oczekiwanych rezultatów.  

6. System nagród i kar jest zgodny ze Statutem Szkoły.  

 

VI. Ordynacja wyborcza do władz Samorządu Uczniowskiego. 

 

1. Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego organizuje trzyosobowa komisja 

wyborcza (uczniowie różnych klas). Członkami komisji nie mogą być kandydaci do 

Rady Samorządu Uczniowskiego.  

2. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem kampanii wyborczej oraz 

przeprowadza wybory.  

3. Kampania wyborcza trwa od poniedziałku do piątku, w tygodniu poprzedzającym 

wybory.  

4. Do władz Samorządu Uczniowskiego kandydować może każdy uczeń klas IV-VI. 

5. Każdy członek Samorządu Uczniowskiego może poprzeć tylko jedną kandydaturę. 

6. Każdy kandydat do władz Samorządu Uczniowskiego jest odpowiedzialny za przebieg 

swojej kampanii wyborczej. 

7. Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego są powszechne, równe, bezpośrednie                    

i tajne. 

8. Prawo do wybierania przysługuje wszystkim uczniom klas IV-VI. 

9. Komisja wyborcza dokonuje obliczeń oraz podaje wyniki głosowania. 

10. Przebieg kampanii wyborczej nadzorują opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. 

 

 


