
Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski jest organizacją demokratyczną, zrzeszająca wszystkich uczniów szkoły 
w  celu  reprezentowania  ich  interesów  wobec  nauczycieli,  rodziców  i  administracji  szkolnej. 
Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają  swoich przedstawicieli  według przyjętych przez 
ogół uczniów procedur. Samorząd Uczniowski rozwiązuje realne problemy uczniów, podejmuje 
decyzje, w ramach swoich kompetencji, a tym samym ma wpływ na życie szkoły i współdecyduje 
o sprawach jej dotyczących. 

Cele Samorządu Uczniowskiego :

• Reprezentowanie ogółu uczniów.
• Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
• Zapewnienie  partnerstwa  w  stosunkach  uczniów  z  nauczycielami  w  realizacji  celów 

wychowawczych szkoły.
• Rozwijanie demokratycznych  form współżycia,  współdziałania  uczniów oraz przyjmowanie 

przez nich współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
• Kształtowanie  umiejętności  zespołowego  działania,  stworzenie  warunków  do  aktywności 

społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
• Rozwijanie postaw obywatelskich oraz cech i umiejętności przywódczych.
• Planowanie i osiąganie założonych celów.

      Prawa Samorządu Uczniowskiego: 

Samorząd  Uczniowski  może  przedstawiać  Radzie  Pedagogicznej  oraz  Dyrektorowi  wnioski 
i opinie we wszystkich sprawach  szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 
praw uczniów takich jak:

• Prawo  do  zapoznania  się  z  programem  nauczania,  z  jego  treścią,  celem  i  stawianymi 
wymaganiami.

• Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
• Prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań.
• Prawo  organizowania  działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej  oraz  rozrywkowej 

zgodnie  z  własnymi  potrzebami  i  możliwościami  organizacyjnymi,  w  porozumieniu  z 
Dyrektorem.

     Obowiązki Samorządu Uczniowskiego:

• Realizowanie uchwał podjętych przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną.
• Informowanie Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i samorządów klasowych o podjętych decyzjach.
• Organizowanie zebrań z trójkami klasowymi wg ustalonego harmonogramu.
• Prowadzenie dokumentacji samorządowej. 
• Opieka nad pokojem samorządowym.



     Skład Samorządu Uczniowskiego:

• Przewodniczący
• Zastępcy 
• Skarbnik
• Sekretarz 

    Wybory do Samorządu Uczniowskiego:

• Przewodniczący wybierany jest na okres dwóch lat w wyborach tajnych.
• Kadencja Samorządu rozpoczyna się z dniem 2 listopada.
• W skład komisji wyborczej wchodzą: opiekun samorządu i trzech przedstawicieli uczniów.
• Przy równej ilości głosów zarządza się ponowne głosowanie. 
• W przypadku rezygnacji lub odwołania przez Dyrekcję przewodniczącego, przydzielone mu 

obowiązki przejmuje jeden z zastępców.
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