
 

 

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Szkoły Podstawowej 

im św. Jana Pawła II 

w Paczkowie 

 

 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

 

1. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o art. 85 ustawy Prawo oświatowe                   

z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. 2017, poz.59) oraz Statut Szkoły Podstawowej                          

w Paczkowie. 

2.   Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

 

§ 2 

Prawa Samorządu Uczniowskiego 

 

Samorząd Uczniowski ma prawo do przedstawiania wniosków i opinii we 

wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji 

następujących praw uczniów: 

1.   Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem                

i stawianymi wymogami; 

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 zaspakajania 

własnych zainteresowań; 

4.  Prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 



5.   Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,                     

w porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

6.   Prawo do korzystania z pomocy i sprzętu szkolnego (pod opieką nauczyciela); 

7.   Prawo przedstawiania Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej wniosków                 

i opinii dotyczących wszystkich spraw szkoły. 

8. Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego. 

9. Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi                    

w posiadaniu Samorządu.         

  

§ 3 

 

 1.   Na czele Samorządu Uczniowskiego stoi Rada Samorządu Uczniowskiego. 

2. Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego: 

• Zatwierdzenie rocznego planu pracy Samorządu Uczniowskiego, terminarza 

imprez i wyznaczenie klas odpowiedzialnych za poszczególne imprezy. 

• Ocena imprez oraz konkursów przygotowanych przez Samorząd Uczniowski. 

• Losowanie „szczęśliwego numerka” (regulamin na stronie internetowej 

szkoły). 

  

§ 4 

 

 Obowiązki Rady Samorządu Uczniowskiego 

• Inicjowanie i koordynowanie uczniowskich imprez na terenie szkoły. 

• Ocena imprez i konkursów przygotowywanych przez poszczególne klasy. 

• Prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego. 

 

 



§ 5 

    Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego 

 

1.   Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z  następujących osób : 

• funkcyjni – wybierani przez ogół uczniów: przewodniczący, zastępca, 

sekretarz, skarbnik, 

• przewodniczący samorządów klasowych – wybierani przez uczniów danej 

klasy. 

2.  Kadencja Rady Samorządu trwa jeden rok (od września do września). 

3.  Wybory na następny rok odbywają się w miesiącu wrześniu. 

4. Rada Samorządu Uczniowskiego za pracę w Samorządzie może na następną 

kadencję pozostawić, co najwyżej 1/3 osób swojego składu. Pozostałe osoby 

wybierane są przez uczniów klas IV-VIII  Szkoły Podstawowej oraz klas III 

Gimnazjum w głosowaniu tajnym. 

5.  Kandydatami do Rady są wszystkie osoby, które na tydzień przed wyborami 

zgłoszą swoją kandydaturę do Komisji Wyborczej. 

6.  Rada SU ustala spośród uczniów klas IV - VI skład Komisji Wyborczej. 

7.  Zadania Komisji Wyborczej: 

• przygotowanie listy kandydatów, 

• przeprowadzenie wyborów, 

• liczenie głosów, 

• ogłoszenie składu Rady Samorządu na następny rok. 

8.  Rada na pierwszym posiedzeniu po wyborach ukonstytuuje się. 

 

 

§ 6 

Wybory Opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz jego rola 

 

1. Kadencja Opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa dwa lata. 

2. Na liście wyborczej na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego znajdują się 

nazwiska wszystkich nauczycieli (oprócz dyrektora, v-ce dyrektora) pracujących                



w Szkole Podstawowej. Nauczyciel, który kończy kadencję Opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego może odmówić umieszczenia jego nazwiska na liście kandydatów. 

3.  Wybory opiekuna SU odbywają się w miesiącu wrześniu. 

4. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybierają uczniowie klas IV – VIII Szkoły 

Podstawowej i klas III Gimnazjum w głosowaniu tajnym. 

5. Wybrany przez uczniów nauczyciel powinien wyrazić zgodę na piastowanie tej 

funkcji. Jeżeli jej nie wyrazi,  opiekunem zostaje kolejna osoba z listy, która wyraża 

zgodę na pełnienie tej funkcji. 

6. Opiekun jest doradcą SU, który służy uczniom swoją pomocą, radą                                    

i doświadczeniem we wszystkich pracach i zadaniach podejmowanych przez 

Samorząd. 

 

  

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin SU jest przyjmowany przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, 

równym i powszechnym. Zmian w regulaminie dokonuje i zatwierdza Rada SU. 

Radykalne zmiany regulaminu wymagają ponownego głosowania ogółu uczniów. 

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły. 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 


