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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 162  

W KRAKOWIE 

 

& 1 

Podstawa prawna 

 

1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie: 

– ustawy o systemie oświaty z dnia 14 grudnia 2016 r. 

– Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162. 

 

& 2 

Zakres działania 

 

1. Terenem działania Samorządu Uczniowskiego jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 162. 

2. Samorząd Uczniowski współpracuje z Dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz 

innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły. 

3. Samorząd jest reprezentantem całej społeczności uczniów we wszystkich sprawach związanych z 

działalnością szkoły. 

4. Samorząd współdziała z nauczycielami w zakresie pogłębiania zasad wychowania, tolerancji, 

poszanowania wolności i godności człowieka. 

5. Działalność Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczna ze Statutem Szkoły, 

postanowieniami Rady Pedagogicznej oraz ogólnie obowiązującymi ustawami i przepisami. 

 

&3 

Cele działania 

 

1. Uczenie się demokratycznych form współżycia. 

2. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych. 

 

&4 

Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Samorząd Uczniowski ma prawo: 
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– przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrekcji szkoły wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów; 

– reprezentować uczniów we wszystkich sprawach wobec organów szkoły; 

– organizować życie szkolne, umożliwiając zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem 

szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

– prowadzić, po uzgodnieniu z Dyrekcją, akcje zarobkowe na terenie szkoły, których fundusze będą 

wykorzystywane na potrzeby szkoły i uczniów; 

– redagować i wydawać gazetkę szkolną; 

– wybierać nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

 

2. Samorząd Uczniowski ma obowiązek: 

– kontrolować przestrzeganie obowiązujących praw i norm w szkole; 

– występować w sprawach społeczności uczniów; 

– przedstawiać Dyrekcji szkoły półroczne sprawozdanie ze swojej działalności; 

– składać wszystkim uczniom coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. 

 

&5 

Organy Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Samorząd klasowy. 

Do jego zadań należy reprezentowanie spraw uczniów na szczeblu klasowym oraz udział  

w pracach organizowanych przez Radę Samorządu Uczniowskiego. 

 

2. Rada Uczniów. 

W skład Rady Uczniów wchodzą: 

– Rada Samorządu Uczniowskiego; 

– liderzy poszczególnych sekcji działających w Samorządzie Uczniowskim; 

– samorządy klasowe klas IV-VIII. 

 

Do kompetencji Rady należy: 

– uchwalanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego; 

– ustalanie głównych kierunków działalności oraz planu pracy Samorządu Uczniowskiego; 

–  przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Samorządu Uczniowskiego; 

– podejmowanie działań zleconych przez Dyrekcję szkoły lub Radę Pedagogiczną. 

Zebrania Rady Uczniów odbywają się raz na dwa miesiące i według potrzeb. 

 

3. Rada Samorządu Uczniowskiego. 

Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z: 

– przewodniczącego; 
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– zastępcy przewodniczącego; 

– sekretarza; 

– skarbnika. 

Powołanie Rady Samorządu Uczniowskiego odbywa się we wrześniu, w drodze tajnego 

głosowania, w którym biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VIII. 

 

Do zadań Rady Samorządu Uczniowskiego należy: 

– reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego; 

– kierowanie pracami Samorządu Uczniowskiego; 

– składanie corocznych sprawozdań z podejmowanych działań. 

 

&6 

Kadencja władz, wybory 

 

1. Kadencja wszystkich władz Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok, a ich członkowie wybierani 

są w drodze tajnego głosowania. 

2. Prawo udziału w wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego ma każdy uczeń  

z klas IV-VIII. 

3. Każdy uczeń ma prawo do oddania jednego głosu. 

4. Do Rady Samorządu Uczniowskiego może zostać wybrany każdy uczeń z klas IV-VIII,  

który przestrzega obowiązków ucznia, aktywnie działa na terenie klasy i szkoły, potrafi 

zaprezentować siebie i swój program przed całą społecznością szkolną.  

5. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się zgodnie z regulaminem wyborów, nie 

później niż do 30 września danego roku szkolnego. 

 

&7 

Obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Czuwanie nad prawidłową działalnością Samorządu Uczniowskiego. 

2. Udzielanie pomocy w realizacji działań. 

3. Zapewnienie, z upoważnienia Dyrekcji, niezbędnych warunków do samorządowej działalności 

uczniów. 

4. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej, dotyczących spraw uczniowskich. 

5. Stała współpraca z wychowawcami klas. 

 

 

 

 


