
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

I. Cele samorządu : 

 
1. Zapewnienie uczestnictwa uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu swoich problemów oraz partnerstwa w 

stosunku  
uczniów z nauczycielami w realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych szkoły.  

2. Stwarzanie możliwości rozwoju demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego 

wspierania się, przejmowania i współodpowiedzialności za jednostki i grupę.  

3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do samokontroli, samooceny i 

samodyscypliny uczniów. 

 

II. Organizacja Samorządu Uczniowskiego 

 
1. Wszyscy uczniowie tworzą Samorząd Uczniowski, a uczniowie poszczególnych klas - samorządy klasowe  

2. Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego jest zebranie ogólne przedstawicieli samorządów klasowych  

3. Na zebraniach ogólnych Samorządy w formie uchwał zatwierdzają, opiniują i wnioskują w sprawach uczniów 

związanych z działaniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi  

4. Organami wykonawczymi Samorządu Uczniowskiego są samorządy klasowe. Ich członkowie mają 

obowiązek przekazywać postanowienia i zamierzenia samorządu. wszystkim uczniom klas 

5. Pracą Samorządu Uczniowskiego kieruje wybrany przez uczniów Zarząd Samorządu Uczniowskiego ,w skład 

którego wchodzą : przewodniczący, zastępca przewodniczącego , dwóch członków  

6. Zarząd Samorządu Uczniowskiego wybierany jest w wyborach tajnych , równych i bezpośrednich przez 
wszystkich uczniów i nauczycieli z kandydatów zaakceptowanych przez grono pedagogiczne  

7. Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się w miarę potrzeb.  

8. Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego może być w ciągu roku zmieniony lub uzupełniony .  

9. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o opracowane co roku plany pracy.  

10. Samorząd realizuje zadania, które nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu Szkoły.  

11. Samorząd Uczniowski może powołać sąd koleżeński do rozpatrywania konfliktów (uczeń-uczeń) .  

12. Nad pracą SU czuwa przedstawiciel grona pedagogicznego tzw. opiekun SU. 

 

III. Podstawowe zadania Samorządu Uczniowskiego 

 
1.Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy :  

a) ustalenie corocznego planu pracy Samorządu Uczniowskiego, 

b) dokonywanie podziału zadań pomiędzy poszczególne klasy,  

c) regulowanie wewnętrznego życia szkoły , rozstrzyganie sporów , poręczanie za uczniów, wnioskowanie 

d) wyróżnienia, nagrody i kary,  

e) organizowanie życia kulturalnego na terenie szkoły,  

f) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podwyższenia frekwencji uczniów i wyników nauczania ,  

g) wykazywanie troski o czystość , porządek i estetykę pomieszczeń w szkole,  
h) wykazywanie troski o czystość , porządek i estetykę terenów dookoła szkoły,  

i) współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych , kulturalnych i 

sportowych  

j) reprezentowanie opinii Samorządu Uczniowskiego wobec innych organów Zespołu  

k) okresowe składanie sprawozdań z działalności Samorządu Uczniowskiego  

l) koordynowanie prac wykonywanych przez Samorząd Uczniowski oraz ich ocena, 

m) pod koniec kadencji Zarząd Samorządu Uczniowskiego przedstawia sprawozdanie ze swej działalności na 

posiedzeniu wszystkich trójek klasowych i opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

 

IV. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego 

 
1. Samorząd Uczniowski: 

a) może przedstawić Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły  

, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów.  

b) ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna SU.  

c) ma prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej 



d) może posiadać własne fundusze .  

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego może :  

a) współdecydować o przyznawaniu młodzieży pomocy materialnej  

b) zgłaszać uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole  

c) dysponować w porozumieniu z opiekunem SU funduszami będącymi w  

posiadaniu SU. Operacje finansowe i dokumentacja prawna powinny być  

zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami  

d) wyrażać opinie dotyczące problemów młodzieży  

e) brać udział w formułowaniu przepisów wewnątrz szkolnych , regulujących życie  
społeczności uczniowskiej  

f) uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady  

Rodziców dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych  

 

 


