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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁACZOWIE 

 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im Adama Mickiewicza w Białaczowie zwany dalej 
Samorządem, działa w oparciu o art. 55 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz 
Statut Szkoły.  

2. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. 
3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. 
4. Władze Samorządu są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach 

związanych z nauką w szkole oraz udziałem w pracach Samorządu. 
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących takich praw uczniów jak: 

• prawo do zapoznania się z programem nauczania, 
• prawo do jawnej   i   umotywowanej   oceny   postępów   w nauce i zachowaniu, 
• prawo do rozwijania własnych zainteresowań, 
• prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi   potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  
w porozumieniu z Dyrektorem szkoły. 
 
 

II. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Władzami samorządu uczniowskiego są: 
• w klasach: samorządy klasowe, 
• w szkole: samorząd szkolny. 

2. Samorząd klasowy składa się z: 
• przewodniczącego, 
• zastępcy przewodniczącego, 
• sekretarza, 
• skarbnika. 

2.1   Do zadań samorządu klasowego należy: 
• ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym, 
• reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli, 
• reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych, 
• występowanie z inicjatywa organizowania imprez klasowych, 
• udział w pracach organizowanych przez samorząd szkolny, 
• informowanie klasy o postanowieniach i pracach samorządu szkolnego. 

3. Samorząd Szkolny składa się z: 
• przewodniczącego, 
• zastępcy przewodniczącego, 
• przewodniczących i członków sekcji, jeżeli sekcje zostaną powołane, 
• sekretarza, 
• skarbnika. 

3.1   Do zadań Samorządu Szkolnego należy: 
• przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów, 
• współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków  

do nauki, 
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• współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań 
naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych i sportowych, 

• organizowanie wypoczynku i rozrywki, 

• dbanie o dobre imię i honor szkoły, 
• angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, 

inspirowanie uczniów do udziału w pracach na rzecz środowiska, 
• współudział w planowaniu i organizowaniu imprez szkolnych i akcji charytatywnych, 
• podawanie propozycji zmian w ustalaniu ocen z zachowania. 

4. Rolą opiekuna samorządu jest: 

• koordynowanie pracy samorządu, doradzanie i pomaganie w realizacji zadań oraz 
inspirowanie uczniów do samodzielnej działalności, 

• sporządzenie po każdym półroczu sprawozdania z działalności SU. 
 
 

III. WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok. 
2. Przewodniczącym Samorządu i jego opiekunem zostaje osoba, która otrzymuje najwięcej 

głosów. 
3. Głosowanie jest: 

• powszechne (każdy ma prawo głosu), 

• równe (liczy się każdy głos ucznia), 

• bezpośrednie (każdy osobiście oddaje swój głos), 

• tajne (głosujący pozostaje anonimowy). 
 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkie decyzje samorządu szkolnego podejmuje się większością głosów w obecności  
co najmniej połowy składu samorządu szkolnego. 

2. Członka samorządu szkolnego można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu 
uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach samorządu szkolnego. 

3. Członek samorządu szkolnego może sam zrezygnować z działalności   w samorządzie. 
4. Przewodniczący samorządu szkolnego reprezentuje samorząd uczniowski wobec władz szkoły  

i na zewnątrz szkoły. 
5. Samorząd szkolny obraduje na zebraniach zwoływanych przez przewodniczącego lub opiekuna 

samorządu w miarę bieżących potrzeb. 
 
 
 


