
Regulamin Samorządu Uczniowskiego  

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Naruszewie 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
2. Celem utworzenia Samorządu Uczniowskiego jest reprezentowanie 

stanowiska uczniów i ich problemów przed Radą Pedagogiczną i 
dyrektorem  szkoły oraz rozwijanie demokratycznych form 
współdziałania i współżycia uczniów. 
Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawiania Radzie Pedagogicznej 
wniosków, opinii i własnych propozycji dotyczących: 
 zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi 

wymogami; 
 jawnej i umotywowanej oceny postępów  w nauce oraz oceny z 

zachowania; 
 regulaminów i harmonogramów o charakterze wewnątrzszkolnym; 
 realizacji zadań uwzględnionych w planie pracy szkoły; 
 organizowania  imprez klasowych i ogólnoszkolnych; 
 organizowania dyskotek szkolnych i klasowych; 
 organizowania rozrywek i zawodów sportowych; 
 wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego. 
3. Zadaniem Samorządu Uczniowskiego jest: 

 organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego 
spełniania obowiązków szkolnych; 

 przedstawienia władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i 
kolegów oraz współdziałania  z władzami szkoły w udzielaniu 
niezbędnej pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej; 

 współpraca ze wszystkimi organami szkoły na jej terenie i 
współudział w planowanych przez nich imprezach; 

 dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, dobre imię i honor szkoły oraz 
kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji; 
 

4. Struktura Samorządu Uczniowskiego: 
 organem kierującym Samorządu Uczniowskiego jest Rada 

Samorządu Uczniowskiego, w skład której wchodzą 



przedstawiciele poszczególnych klas. Rada Samorządu 
Uczniowskiego wybiera spośród siebie w głosowaniu tajnym i 
powszechnym Prezydium SU, w skład którego wchodzą: 
przewodniczący, zastępca i sekretarz; 

 wybory do Samorządu Uczniowskiego przeprowadzane są co roku 
we wrześniu w drodze głosowania; 

 głosowanie jest prawomocne, gdy udział bierze 2/3 uczniów i 
odbywa się ze zwykłą większością głosów; 

 dokumentowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego dokonuje 
sekretarz lub opiekun Samorządu Uczniowskiego. Zebranie 
odbywa się wtedy, gdy obecna jest większość członków i gdy są  
przedstawiciele wszystkich klas; 

 praca Samorządu Uczniowskiego przebiega zgodnie z planem i 
uzupełniana jest o wiele spraw i problemów bieżących; 

 członkowie Samorządu Uczniowskiego mają prawo wniesienie do 
protokołu zebrania Rady SU swoich zastrzeżeń, uwag i propozycji 
oraz zwoływania specjalnych posiedzeń zarządu, jeśli zachodzi 
taka konieczność. Mają także obowiązek uczestniczenia w 
zebraniach i wszelkich pracach Samorządu Uczniowskiego. 

 funkcje pełnione w Radzie nie mogą być narzucone ani pełnione 
pod przymusem; 

 na zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego można podjąć 
decyzję o odwołaniu z pełnionej funkcji w Radzie w przypadku 
rażącego naruszenia obowiązków; 

 do samorządów klasowych wybierani mogą być uczniowie o 
zachowaniu nie niższym niż bardzo dobre, co pozwoli na 
podniesienie jakości pracy Samorządu Uczniowskiego; 

 Samorząd Uczniowski współdziała z Dyrektorem Szkoły i Radą 
Pedagogiczną. 

 


