
REGULAMIN 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NUMER 6  

W JASTRZĘBIU-ZDROJU 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne. 

 Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

 Organami Samorządu są: 

1) Przewodniczący Samorządu; 

2) Rada Samorządu. 

                                                                        § 2 

                                         Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego. 

1. Cele Samorządu: 

1) kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, 

2) kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności 

szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za 

nie odpowiedzialności, 

3) realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, 

dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

2. Zadania Samorządu: 

1) organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania 

obowiązków szkolnych, 

2) przedstawianie dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców opinii i potrzeb 

społeczności uczniowskiej, 

3) opiniowanie Planu Pracy Szkoły,  Programu Profilaktyczno-Wychowaczego, dni wolnych od 

zajęć edukacyjnych, 

4) współdziałanie z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców w zapewnianiu uczniom 

należytych warunków do nauki i udzielanie pomocy uczniom znajdujących się trudnych sytuacjach, 

5) rozwijanie zainteresowań, organizowanie wypoczynku i rozrywki, 

6) zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i 

nauczycielami. 

 

 

 



§ 3 

                                        Regulamin wyborów Rady Samorządu Uczniowskiego 

1. Kadencja SU trwa 1 rok. 

2. W wyborach do SU biorą udział uczniowie kl. IV – VII. 

3. Kampania wyborcza trwa przez jeden tydzień w miesiącu wrześniu i przebiega w 

następujący sposób: 

3.1. Wysunięcie kandydatów z poszczególnych zespołów klasowych kl. IV – VII. 

3.2. Prezentacja kandydatów, wraz z rekomendacją  zespołu klasowego przy udziale 

wychowawcy tego zespołu. 

3.2.1. Przystępując do wyborów należy przedstawić program, w którym zawarte będą 

wszelkie pomysły na usprawnienie pracy samorządu oraz poprawę jakości życia szkolnego. 

Przedstawienie programów przez wszystkich kandydatów umożliwi uczniom szkoły wybór 

właściwego kandydata na przewodniczącego samorządu. 

   3.2.2.Kandydat na przewodniczącego musi przede wszystkim chcieć pełnić taką funkcję i 

 zdawać sobie sprawę z tego, że będzie to zadanie czasochłonne i wymagające ogromnej 

 ilości pracy i pomysłowości. Powinna być to osoba, która:nie ma problemów z nauką, lubi 

 działać społecznie, budzi zaufanie, łatwo nawiązuje kontakty, jest odważna w działaniach i 

 odporna na stres i krytykę. 

            3.3. Wybory na Przewodniczące Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się w miesiącu                   

wrześniu. 

             3.4. Kampania powinna trwać nie krócej niż jeden tydzień.  

 3.5. Wybór PR SU powinien odbyć się w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym,  

poprzez oddanie głosu przez wszystkich uczniów kl. IV – VII. 

 3.6. Wyłonienie kandydata z największą liczbą głosów. 

 4. Pierwsze zebranie powyborcze SU ma na celu ukonstytuowanie się aktywu  ( 

przewodniczący, zastępca, skarbnik, sekretarz oraz przewodniczący sekcji ). 

 4.1. Na pierwszym powyborczym zebraniu utworzone zostają  4 sekcje ( od 3 do 5 uczniów 

w każdej): 

a) sekcja organizacyjna, 

b) sekcja kulturalna, 

c) sekcja sportowa, 

d) sekcja charytatywna; 

 

 

 



§ 4 

                                   Wybór opiekunów Samorządu Uczniowskiego 

 

                1.Dyrektor szkoły w porozumieniu z członkami SU wyznacza Opiekuna Samorządu. 

§ 5 

                    Sesje Rady Samorządu Uczniowskiego 

 

                1 .Odbywają się minimum dwa razy w ciągu miesiąca. 

                2 .Obecność członków SU w czasie spotkań jest obowiązkowa. 

                3.  Na sesjach przedstawiciele klas głosują w imieniu swojej klasy. 

                4. Obrady odbywają się za zamkniętymi drwami, mogą brać w nich zaproszone osoby, ale    

musi być to ustalone z opiekunem i przewodniczącym samorządu. 

                5. Przedstawiciele SU najważniejsze informacje powinni przekazywać uczniom swojej  

klasy. 

§ 6 

                Kompetencje Samorządu Uczniowskiego 

1. Samorząd Uczniowski działa zgodnie ze Statutem Szkoły 

2. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły oraz 

dyrektorowi wnioski, opinie, skargi, prośby dotyczące wszystkich spraw szkolnych. 

 3. Samorząd Uczniowski przyjmuje wnioski, opinie, skargi od całej społeczności 

uczniowskiej  w formie pisemnej, odpowiednio i właściwie sformułowanej. 

3.1. Przewodniczący zgłasza je opiekunowi SU 

3.2. Opiekun SU konsultuje je z wychowawcą i dyrektorem szkoły. 

3.3. Samorząd Uczniowski opiniuje pracę nauczyciela – na wniosek dyrektora szkoły w 

przypadku oceny pracy nauczyciela. 

4. Samorząd Uczniowski dba o właściwy sposób realizacji podstawowych praw ucznia takich 

jak : 

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

wymogami 

 prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu 

 prawo do organizacji życia szkoły, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań 

 prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej 

 prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 



zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

dyrektorem szkoły 

5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dokumentem otwartym.  

Zmiany i uzupełnienia wprowadzono w oparciu o zmiany w: 

- Karta nauczyciela z dnia 14.06.1996 oraz ).Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm., 

- Ustawa z 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542), 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm.). 

 

http://www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn-dzu-z-2004-r-nr-256-poz-2572-160032
http://www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn-dzu-z-2004-r-nr-256-poz-2572-160032
http://www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-ministra-edukacji-z-21-maja-2001-r-w-sprawie-ramowych-statutow-publicznego-przedszkola-oraz-publicznych-szkol-dzu-z-2001-r-nr-61-poz-624-185394
http://www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-ministra-edukacji-z-21-maja-2001-r-w-sprawie-ramowych-statutow-publicznego-przedszkola-oraz-publicznych-szkol-dzu-z-2001-r-nr-61-poz-624-185394
http://www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-ministra-edukacji-z-21-maja-2001-r-w-sprawie-ramowych-statutow-publicznego-przedszkola-oraz-publicznych-szkol-dzu-z-2001-r-nr-61-poz-624-185394

