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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
Szkoły Podstawowej Nr 13 Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego 

w Tomaszowie Maz. 

 

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

 

ROZDZIAŁ I 

KOMPETENCJE SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO 

 

§1. 

Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 13 Pomnika Tysiąclecia 

Państwa Polskiego w Tomaszowie Maz.  

 

§2. 

Rada Samorządu Uczniowskiego jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej 

powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą 

Rodziców. 

 

§3. 

Zarząd i Rada S.U. reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy S.U. ustala  

niniejszy regulamin zgodny ze Statutem Szkoły. 

 

§4. 

Samorząd Uczniowski przedstawia Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wnioski i 

opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

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

wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

5) prowadzenie apeli, korzystanie z radiowęzła; 

6) prawo organizowania imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych oraz 

rozrywkowych zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w 

porozumieniu z Dyrektorem Szkoły; 

7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna S.U. 

8) prawo do dysponowania w porozumieniu z opiekunem funduszami S.U. 

 

ROZDZIAŁ II 

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§1. 

Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków 

szkolnych i innych obowiązków zawartych w Statucie Szkoły. 

 

§2. 
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Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych 

prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie do udziału w pracach na rzecz środowiska. 

 

§3. 

Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole. 

 

§4. 

Rozstrzyganie sporów między uczniami poprzez Radę Koleżeńską. 

1) Rada Koleżeńska wyłaniana jest z Rady S.U. 

2) Rada Koleżeńska jest organem rozpatrującym sytuacje konfliktowe powstające 

między uczniami. 

3) Rada Koleżeńska zbiera się na wniosek stron konfliktu. 

4) Decyzje Rady Koleżeńskiej są przekazywane Radzie Pedagogicznej. 

 

§5. 

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

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§1. 

 Organami S.U. są: 

1) Samorząd klasowy w składzie: przewodniczący klasy, zastępca, skarbnik i sekretarz. 

2) Rada S.U., która tworzą wszyscy przewodniczący klas. 

3) Zarząd S.U. w skład, którego wchodzą  

- przewodniczący 

- zastępca 

- skarbnik 

- sekretarz 

- przewodniczący sekcji 

4) Każda sekcja składa się z uczniów wybranych z klas IV – VI, której pracą kieruje 

przewodniczący sekcji. 

5) Honorowa reprezentację szkoły stanowi trzyosobowy Poczet Sztandarowy, składający 

się z chorążego i z dwóch członków wybierany raz w roku. 

 

§2. 

Wybory do S.U. odbywają się raz w roku według zasad demokracji. 

 

§3. 

Tryb wyboru S.U. 

1) W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas I – III i klas IV – VI w głosowaniu 

równym, tajnym i powszechnym. 

2) Każda klasa zgłasza jednego kandydata. 

3) Członkami zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

4) Przed wyborami ogłasza się kampanię wyborczą. 

5) W celu przeprowadzenia wyborów powołuje się komisję wyborczą. 

6) Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun S.U. 

7) Kadencja wszystkich organów S.U. trwa jeden rok szkolny. 
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§4. 

Kompetencje organów S.U. 

1) Samorządu klasowego: 

- reprezentuje klasę na zewnątrz i współpracuje z Zarządem S.U., 

- organizuje życie klasy, 

- wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy, 

- organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy. 

2) Rady S.U. 

- uchwala regulamin S.U., 

- podejmuje uchwały w ramach kompetencji S.U., 

- podejmuje uchwały w sprawie zmian w regulaminie, 

- opiniuje wybór opiekuna S.U. 

      3)  Zarządu S.U. 

- kieruje pracą S.U., 

- wykonuje uchwały Rady S.U., 

- pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych, 

- przeprowadza akcje charytatywne zgodnie z potrzebami i zaistniałymi 

okolicznościami 

- występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców w ramach swoich kompetencji, 

- wydaje gazetkę szkolną. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§5. 

Samorząd może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania swojej 

działalności.  

 

§6. 

Fundusze S.U. mogą być tworzone: 

1) Ze składki uczniowskiej na cele samorządu w danym roku szkolnym, ustalonej przez 

Zarząd Samorządu w porozumieniu z opiekunem S.U. oraz Dyrektorem. 

2) Z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez. 

3) Z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, ze sprzedaży gazetki szkolnej, 

prowadzonych akcji charytatywnych, 

4) Ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, osoby prywatne, różne instytucje 

i organizacje. 

 

§7. 

Operacje finansowe i dokumentacja musi być prowadzona na bieżąco przez opiekuna 

Samorządu Uczniowskiego. 
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ROZDZIAŁ V 

OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY I RADY PEDAGOGICZNEJ WOBEC 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§1. 

Udzielanie pomocy w całokształcie działalności Samorządu, w szczególności w  

przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły. 

 

§2. 

Zapewnianie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności 

Samorządu (udostępniania pomieszczenia, materiałów biurowych, sprzętu nagłaśniającego).  

 

§3. 

Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym stanowisku.  

 

§4. 

Czuwanie nad zgodnością działalności Samorządu z celami wychowawczymi szkoły. 

 

§5. 

Zapewnienie koordynacji działalności S.U. z innymi organizacjami uczniowskimi i z  

władzami szkoły. 

 

§6. 

Powołanie opiekuna S.U. 

 

§7. 

Organizowanie spotkań z Dyrekcją Szkoły. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

OBOWIĄZKI OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§1. 

Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu. 

 

§2. 

Dysponowanie funduszami S.U. 

 

§3. 

Informowanie uczniów o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw  

uczniowskich.  

 

§4. 

Inspirowanie nauczycieli do współpracy z Samorządem i udzielanie mu pomocy 

w jego działalności. 

 

§5. 

Składanie pisemnego sprawozdania z działalności  Samorządu Uczniowskiego. 

  


