
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19

Samorząd Uczniowski jest organem działającym w szkole. Tworzą go wszyscy uczniowie szkoły. 

Przedstawiciele poszczególnych klas pełnią tylko określone funkcje. Samorząd Uczniowski to jedna

z najważniejszych organizacji uczniów w szkole.

1. Cele Samorządu Uczniowskiego: 

1) Uczniowie  uczestniczą  w  samodzielnym  rozwiązywaniu  problemów  oraz  są  partnerami  

w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły. 

2) Biorą  udział  w rozwijaniu  form współżycia,  współdziałania  i  wzajemnego  wspierania  się

opartych na zasadach demokracji i tolerancji. 

3) Kształtują umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i samodyscypliny. 

2. Zadania Samorządu Uczniowskiego: 

1) Organizowanie  społeczności  uczniowskiej  do  jak  najlepszego  spełniania  obowiązków

szkolnych i innych obowiązków zawartych w regulaminie szkoły. 

2) Spełnianie wobec organów szkoły rzecznictwa interesów ogółu uczniów. 

3) Współudział  z  organami  szkoły  w  rozwijaniu  zainteresowań  naukowych,  kulturalnych,

sportowych i turystyczno-krajoznawczych. 

4) Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych

prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska. 

5) Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce. 

6) Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

7) Organizowanie imprez szkolnych mających na celu integrację spóleczności szkolnej.

3. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego: 

1) Przedstawianie  propozycji  do  planu  wychowawczego  szkoły  wynikających  z  potrzeb  

i zainteresowań uczniów. 

2) Wyrażanie  opinii  dotyczących  problemów  uczniów,  udział  w  formułowaniu  przepisów

wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej. 

Informowanie  uczniów  o  działalności  Samorządu  Uczniowskiego  poprzez  umieszczanie

komunikatów w gablocie działaczy samorządu.

3) Udział przedstawicieli samorządu uczniowskiego w posiedzeniach rady pedagogicznej, rady

rodziców dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych. 

4) Wnioskowanie  do  dyrektora  szkoły  w  sprawie  powołania  określonego  nauczyciela

na stanowisko samorządu uczniowskiego z ramienia rady pedagogicznej. 

5) Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami samorządu uczniowskiego.



6) Wyróżnianie „Królów Piątek I Szóśtek” nagrodami książkowymi za I okres nauki, gdy uczeń

klas IV- VIII uzyska średnią ocen 5,0 (oceny b. dobre i celujące) oraz co najmniej bardzo

dobre zachowanie. 

4. Organizacja Samorządu Uczniowskiego: 

1) Uczniowie szkoły tworzą samorząd uczniowski, a uczniowie danej klasy samorząd klasowy. 

2) Społeczność  uczniowska  w  demokratycznych  wyborach(równych,  powszechnych,  

w głosowaniu tajnym) powołuje Zarząd Samorządu.

3) Kandydatom  o  najwyższej  liczbie  głosów  przydzielane  są  funkcje:  przewodniczącego,

zastępcy i sekretarza.

4) Pozostali  kandydaci  tworzą  Radę  Samorządu  i  łączą  się  w  sekcje:  naukową,  redakcyjną,

porządkową, kulturalno-rozrywkową. 

5) Nadzwyczajne  zebrania,  konferencje  odbywają  się  dwa do  trzech  razy  w  roku szkolnym,

natomiast posiedzenia rady raz w miesiącu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. 

6) Kadencja  rady  samorządu  trwa  przez  okres  roku  szkolnego.  Uczeń  może  pełnić  tę  samą

funkcję pochodzącą z wyboru nie dłużej niż dwie kadencje. 

7) Samorząd może powoływać sąd koleżeński do rozpatrywania konfliktów między uczniami  

i innych przypadków naruszania zasad zawartych w regulaminie szkoły. 

8) Rada samorządu informuje ogół uczniów o swojej działalności i składa im sprawozdania. 

9) Rada samorządu może współpracować z  radami  samorządów uczniowskich  innych szkół  

w celu wymiany doświadczeń. 

10)Samorząd może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności. 

11) Fundusz  samorządu  uczniowskiego  może  być  tworzony  z  dochodów  uzyskanych  

z organizowanych imprez, ze środków przekazywanych przez radę rodziców itp. 

12)Operacje  finansowe  i  dokumentacja  powinny  być  przeprowadzone  zgodnie  z  ogólnie

obowiązującymi zasadami i zatwierdzane przez dyrektora szkoły. 

5. Obowiązki organów szkoły: 

1) Udzielanie  pomocy  w  całokształcie  działalności  samorządu,  w  szczególności  

w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły. 

2) Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych. 

3) Wysłuchiwanie  i  wykorzystywanie  opinii  uczniowskich  oraz  informowanie  o  zajętym

stanowisku. 

4) Powoływanie opiekuna z ramienia rady pedagogicznej i  udzielenie mu wszelkiej  pomocy  

w opiece nad samorządem. 

5) Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwały lub inne postanowienia samorządu,

jeżeli są sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły. 



6. Obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego: 

1) Udzielanie pomocy w realizacji zadań w szczególności wymagających udziału nauczycieli,

dyrekcji szkoły i rodziców. 

2) Zapewnienie z  upoważnienia dyrektora szkoły niezbędnych warunków organizacyjnych do

samorządowej działalności młodzieży. 

3) Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w zakresie dysponowania

funduszami. 

4) Informowanie o uchwałach rad pedagogicznych dotyczących spraw uczniowskich. 

5) Uczestnictwo w ocenianiu pracy samorządu uczniowskiego dokonywanym przez dyrektora

szkoły i radę pedagogiczną.


