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REGULAMIN   SAMORZ ĄDU   UCZNIOWSKIEGO 
 
 
1. W szkole działa samorząd uczniowski. 

 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
 

3. Uczniowie z poszczególnych klas naleŜą do samorządu klasowego. 
 

4. NajwyŜszą władzą samorządów – klasowego i szkolnego – jest ogólne 
zebranie członków. 
 

5. Wybory do samorządu odbywają się we wrześniu (po wyborach do 
samorządów klasowych)  na ogólnym zebraniu członków. 
 

6. Zarząd samorządu szkolnego wybierany jest spośród członków zarządów 
klasowych w wyborach jawnych (liczba kandydatów: 2-3 osoby). 
 

7. Kadencja samorządu trwa przez rok szkolny. Uczeń moŜe pełnić tę samą 
funkcję, pochodzącą z wyboru, nie dłuŜej niŜ przez dwie kadencje. 
 

8. Kompetencje samorządu uczniowskiego: 
 

− moŜe przedstawić radzie szkoły, radzie pedagogicznej i dyrektorowi 
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności 
dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak: 

 

• prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami  
i stawianymi wymaganiami, 

 

• prawo do zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami 
ocen z poszczególnych przedmiotów i zachowania, 

 

• prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce  
i zachowaniu, 

 

• prawo do organizacji Ŝycia szkolnego umoŜliwiające zachowanie 
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a moŜliwością 
rozwijania i zaspokajania właściwych zainteresowań, 

 

• prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej 
zgodnie z własnymi potrzebami i moŜliwościami organizacyjnymi,  
w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

 

• prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
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− opiniuje program wychowawczy i program profilaktyki szkoły, 
 

− sporządza wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów 
uczniom spełniającym określone warunki, 

 

− moŜe opiniować ocenę pracy nauczyciela. 
 

9. W sprawach spornych: 
 

− uczeń zgłasza swoje zastrzeŜenia do przewodniczącego SU za 
pośrednictwem przewodniczącego szkoły, 

 

− przewodniczący SU w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem 
przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz  
z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie, 

 

− sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do wicedyrektora, którego decyzje 
są ostateczne. 

 

10.  Samorząd uczniowski reprezentuje interesy uczniów w zakresie: 
 

a)   oceniania, klasyfikowania i promowania, 
 

b) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu 
następujących zasad: 
 

− dwa sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej jak jeden 
dziennie, 
 

− tygodniowe uprzedzanie o sprawdzianie wiadomości i umiejętności  
z danego działu programowego, 

 

− dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji. 
 

11.  Strukturę organizacyjną samorządu szkolnego stanowią: 
 

• przewodniczący, 
• wiceprzewodniczący, 
• kronikarz, 
• skarbnik, 
• sekcje samorządu: 

 

− naukowo - informacyjna, 
− organizacyjno - porządkową, 
− kulturalno - rekreacyjna. 
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12.  Zadania poszczególnych członków zarządu samorządu szkolnego: 
 

a) przewodniczący: reprezentuje społeczność uczniowską wobec władz 
szkoły i na zewnątrz, koordynuje prace samorządu szkolnego, 
 

b) wiceprzewodniczący: ściśle współpracuje z przewodniczącym, 
współorganizuje pracę samorządu, 
 

c) kronikarz: pomaga w prowadzeniu kroniki szkoły oraz dokumentacji 
samorządu, 

 

d) skarbnik: prowadzi finanse – rozliczenia z przeprowadzonych akcji 
charytatywnych. 
 

13.  Zadania poszczególnych sekcji samorządu szkolnego: 
 

a) naukowo - informacyjna: 
 

− inspirowanie do zdobywania wiedzy i umiejętności w formie 
indywidualnej i zespołowej poprzez organizowanie konkursów  
o róŜnej tematyce, 
 

− prowadzenie jednej formy stałej informacji z Ŝycia szkoły (kronika), 
 

− przekazywanie informacji o działalności samorządu na stronę 
internetową szkoły, 

\ 

− podsumowanie pracy samorządu za I półrocze i przed zakończeniem 
roku szkolnego – sprawozdania; 

\ 

b) organizacyjno - porządkowa: 
 

− kontrola pełnienia dyŜurów w szatniach szkolnych, 
 

− dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne – zgłoszenie usterek  
w sekretariacie szkoły, 

 

− organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na  
rzecz klasy i szkoły, 

 

− aktualizacja gazetki samorządu; 
 

c) kulturalno - rekreacyjna: 
 

− współudział w organizacji imprez szkolnych, dyskotekach, 
wycieczkach, czuwanie nad ich przebiegiem w zakresie kultury  
i bezpieczeństwa, 
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− współudział w rozwijaniu zainteresowań kulturalnych, sportowych, 
turystyczno – krajoznawczych w czasie wolnym od zajęć  
lekcyjnych,  

 

− organizowanie wypoczynku i rozrywki. 
 

14.  Zarząd samorządu współdziała z organizacjami młodzieŜowymi  
 (szczególnie z SK „Caritas”, UKS „Młode śywioły”, Zespołem Tanecznym 
„Iskierka”) i  społecznymi w realizacji zadań. 
 

15.  Zarządy samorządów współpracują z wychowawcami. 
 

16.  Zarząd samorządu informuje ogół uczniów o swojej działalności i składa  
 z niej sprawozdanie (dwa razy w roku – po I semestrze i przed   
 zakończeniem roku szkolnego). 
 

17.  Zarząd samorządu opracowuje plan pracy na dany rok szkolny. Plan winien  
 być zaakceptowany przez dyrektora szkoły. 
 

18.  Zebranie, narady i spotkania wynikające z działalności samorządu  
 odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, a za zgodą   
 wychowawców klas mogą odbywać się równieŜ podczas godziny  
 przeznaczonej do ich dyspozycji. 
 

19.  Zebrania winny odbywać się przynajmniej raz w miesiącu. 
 
 
Zasady współpracy samorządu uczniowskiego z dyrektorem szkoły: 
 
 

1. Przedstawienie dyrektorowi do akceptacji planu pracy na dany rok  
szkolny. 
 

2. Współorganizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, turystyczno – 
krajoznawczej i sportowej zgodnie z potrzebami i moŜliwościami uczniów. 
 

3. Przedstawienie dyrektorowi opinii i potrzeb koleŜanek i kolegów 
dotyczących przestrzegania regulaminu ucznia. 
 

4. Przeprowadzenie w porozumieniu z dyrektorem szkoły akcji charytatywnych 
na rzecz chorych i potrzebujących. 
 

5. Informowanie o działalności samorządu – sprawozdanie z I półrocza i przed 
zakończeniem roku szkolnego. 


