
REGULAMIN

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły

2. Regulamin wyborów Samorządu Uczniowskiego

− kadencja SU trwa 1 rok

− w wyborach do SU biorą udział uczniowie kl. V – VI

− kampania wyborcza trwa przez 3 tygodnie miesiąca czerwca i przebiega w 

następujący sposób

a) wysunięcie po 3 kandydatów z poszczególnych zespołów klasowych kl. V 

– VI

b) prezentacja kandydatów, wraz z rekomendacją / zespołu klasowego przy 

udziale wychowawcy tego zespołu / na monitorze SU przez okres dwóch 

tygodni.

c) wtórna prezentacja kandydatów do SU w przeddzień i w dzień wyborów 

przez radiowęzeł szkolny

d) Wybór komisji wyborczej / składającej się z byłego aktywu SU / 

− wybór SU w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, poprzez oddanie 

głosu przez wszystkich uczniów kl. V – VI

− wyłonienie kandydata z największą liczbą głosów

− pierwsze zebranie powyborcze SU i ukonstytuowanie się aktywu / 

przewodniczący, zastępca, skarbnik, przewodniczący sekcji /

− utworzenie sekcji przez przewodniczących / po 3 do 5 uczniów /

− wybór opiekunów SU:

a) aktyw SU przedstawia propozycję opiekunów dyrektorowi szkoły wraz ze 

swoją motywacją

b) rozmowa dyrektora szkoły z proponowanymi kandydatami za opiekunów 

SU

c) zatwierdzenie opiekunów przez dyrektora szkoły

3. Samorząd Uczniowski na II zebraniu sporządza harmonogram, którym zapoznaje 

uczniów na I apelu organizacyjnym

4. Samorząd Uczniowski działa zgodnie ze Statutem Szkoły

5. Samorząd Uczniowski uczestniczy w liczbie 5 uczniów uczniów radzie Szkoły



6. Samorząd Uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej, Radzie szkoły 

oraz dyrektorowi wnioski, opinie, skargi, prośby – dotyczące wszystkich spraw 

szkolnych

− samorząd Uczniowski przyjmuje wnioski, opinie, skargi od całej społeczności 

uczniowskiej / w formie pisemnej, odpowiednio i właściwie sformułowanej /

− przewodniczący zgłasza je opiekunowi SU

− opiekun SU konsultuje je z wychowawcą i dyrektorem szkoły

7. Samorząd Uczniowski opiniuje pracę nauczyciela – na wniosek dyrektora szkoły 

w przypadku oceny pracy nauczyciela.

8. 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

9. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dokumentem otwartym. 

Zmiany i uzupełnienia wprowadzono w oparciu o zmiany w Ustawie

Karta nauczyciela z dnia 14.06.1996 oraz Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 

7.09.1991 roku.


