
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 

IM. JANA PAWŁA II W Siedlcach 

 

Podstawa prawna regulaminu: 

1. Artykuł 85.1 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

2. Statut Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach . 

3. Konwencja Praw Dziecka. 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§1 

1. Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”, tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Samorząd działa w dwóch grupach: uczniowie kl. I – III, uczniowie kl. IV – VIII. 

3. Reprezentacja uczniów klas I – III przyjmuje nazwę „Samorząd Uczniowski klas I – III”,  

w skrócie „SU kl. I – III”. 

4. Reprezentacja uczniów klas IV – VIII przyjmuje nazwę „Samorząd Uczniowski  

klas IV – VIII”, w skrócie „SU kl. IV – VIII”. 

5. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły Podstawowej nr 11  

im. Jana Pawła II w Siedlcach. 

6. Warunki do działalności Samorządu stwarza dyrektor szkoły. 

Rozdział 2 

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§2 

1. Mobilizowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły. 

2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego 

wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. 

3. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, stwarzanie warunków do aktywności 

społecznej, samokontroli i samooceny uczniów. 

4. Kształtowanie i pogłębianie uczuć patriotycznych, rozwijanie szacunku dla symboli 

narodowych i regionalnych. 



5. Propagowanie właściwych postaw etycznych (przeciwstawianie się złu, koleżeństwo, 

tolerancja, szacunek dla osób starszych, pomoc potrzebującym, poszanowanie wspólnego 

mienia). 

6. Organizowanie imprez rozrywkowych na terenie szkoły. 

Rozdział 3 

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§3 

1. Uczniowie szkoły tworzą następujące organy: 

1) Samorząd klasowy w składzie: 

a) przewodniczący klasy, 

b) zastępca przewodniczącego, 

c) skarbnik. 

2) Radę Samorządu Uczniowskiego, zwaną dalej „Radą”, której członkami są samorządy 

klasowe. 

3) Zarząd Samorządu Uczniowskiego, zwany dalej „Zarządem”, w składzie: 

a) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, 

b) zastępca przewodniczącego, 

c) sekretarz. 

2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

§4 

Dla realizacji swoich zadań Zarząd lub Opiekun SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. 

Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności  kompetencje oraz okres 

jej istnienia. Każda  sekcja ma opiekuna lub opiekunów wybranych z rady pedagogicznej. 

§5 

Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa jeden rok szkolny. 

Rozdział 4 

KOMPETENCJE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§6 

1. Uczniowie mają prawo do: 

1) wyłonienia w demokratycznych wyborach swoich reprezentantów klasowych i szkolnych, 

1) organizowania działalności Samorządu, 

2) występowania do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców z wnioskami, 



3) przedstawiania i opiniowania spraw szkolnych, zwłaszcza dotyczących realizacji 

podstawowych praw ucznia, takich jak: 

a) zapoznania się z programami nauczania, ich treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

b) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

c) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań 

d) działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, proekologicznej oraz rozrywkowej 

zgodnej z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi i w porozumieniu  

z dyrektorem szkoły, 

e) redagowania i wydawania gazetki szkolnej oraz prowadzenia tablicy ogłoszeń, 

f) wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna SU. 

2. Uczniowie mają obowiązek respektowania postanowień swojego Samorządu. 

§7 

1. Samorząd klasowy: 

1) reprezentuje klasę na zewnątrz jako Rada Samorządu Uczniowskiego, 

2) współpracuje z wychowawcą, 

3) organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.), 

4) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy, 

5) przedstawia wychowawcy wnioski dotyczące klasy, 

6) uczestniczy we wszystkich zebraniach Samorządu Uczniowskiego. 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego: 

1) planuje pracę Samorządu (uroczystości, imprezy, akcje, konkursy), 

2) zatwierdza roczny plan pracy Samorządu, 

3) dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego. 

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego: 

1) kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego, 

2) czuwa nad terminową realizacją planu pracy, 

3) pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych, 

4) występuje z wnioskami do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców w ramach 

swoich kompetencji, 

5) reprezentuje opinię uczniów wobec dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i rady rodziców. 



§8 

Samorząd Uczniowski może organizować dyskoteki szkolne. 

§9 

Uczniowie mają prawo w porozumieniu z opiekunem Samorządu i pod opieką 

chętnego nauczyciela przygotowywać uroczystości i imprezy szkolne dostępne dla 

wszystkich uczniów. 

Rozdział 5 

ZEBRANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§10 

1. Zebranie Rady zwołuje Zarząd lub Opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

2. Zebranie Rady może być również zwołane na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej. 

3. Zebrania Rady powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w semestrze. 

Rozdział 6 

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§11 

1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego, zwany dalej „Opiekunem” oraz Opiekunowie Sekcji nie  

są członkami Samorządu, ale przedstawicielami rady pedagogicznej. Pełnią funkcję doradczą                

i opiekuńczą 

2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego: 

1) koordynuje pracę Samorządu, 

2) pomaga i czuwa nad realizacją zadań, 

3) zwołuje zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego, 

4) pośredniczy między uczniami a nauczycielami, 

5) pośredniczy w rozmowach z radą pedagogiczną, radą rodziców i dyrekcją szkoły w 

sprawach szkoły i uczniów, 

6) inspiruje uczniów do samodzielnej działalności, 

7) doradza i wspomaga inicjatywy uczniowskie, 

8) zapoznaje wszystkich członków Samorządu z ich obowiązkami i prawami zawartymi w 

Regulaminie Samorządu Uczniowskiego, 

9) służy Samorządowi radą i pomocą we wszystkich przedsięwzięciach. 

3. Opiekun Samorządu we współpracy z Radą opracowuje Roczny plan pracy Samorządu 

Uczniowskiego, a po każdym półroczu sporządza sprawozdanie z działalności Samorządu. 



4. Opiekun Samorządu ma prawo: 

1) w imieniu Samorządu wpisać uczniom pochwały lub uwagi do klasowych zeszytów 

wychowawczych w sprawach, nad którymi ten sprawuje opiekę lub nadzór, 

2) złożyć wniosek o zawieszenie ucznia w prawach członka Samorządu. 

Rozdział 7 

DOKUMENTOWANIE PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§12 

1. Członkowie Samorządu Uczniowskiego przygotowują relacje z działań SU, które 

prezentowane są na tablicach informacyjnych, stronie internetowej szkoły i w gazetce 

szkolnej. 

2. Opiekun SU kl. I – III i kl. IV – VIII przedstawia raz w okresie sprawozdanie z działań SU. 

Rozdział 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§13 

1. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu 

negatywnie oceniani. 

2. Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczniów szkoły (znajduje się w bibliotece szkolnej 

oraz na stronie internetowej szkoły). 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących Samorządu decyduje 

dyrektor szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem Samorządu Uczniowskiego. 

§14 

1. Regulamin został przyjęty do realizacji na zebraniu rady pedagogicznej w dniu  

14 września 2017 r. 


