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I. Postanowienia ogólne. 

 

§ 1 

W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”. 

§ 2 

Samorząd Uczniowski działa w oparciu o art. 55 o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 

oraz Statut Szkoły Podstawowej w Licheniu Starym. 

§ 3 

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie  Szkoły Podstawowej w Licheniu Starym. 

§ 4 

Celem działania Samorządu jest: 

a) tworzenie warunków samorządności, partnerstwa i demokratycznych form 

współżycia, 

b) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, 

c) wyzwolenie inicjatywy i pomysłowości uczniów, 

d) uczenie współdziałania, współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły , 

tolerancji oraz zdrowej rywalizacji, 

e) organizacja życia szkolnego, umożliwiająca zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań. 

§ 5 

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy: 

a) obrona praw  i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych, 

b) współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań 

naukowych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i 

rozrywki, 

c) dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji, 

d) angażowanie uczniów do wykonania  niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, 

inspirowanie społeczności szkolnej do udziału w pracach na rzecz środowiska, 

e) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym  na trudności w szkole, 

w środowisku rówieśniczym i rodzinnym, 
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f) dysponowanie, w porozumieniu z Opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu 

Samorządu, 

g) kształtowanie współodpowiedzialności za budynek i sprzęt szkolny.  

 

 § 6 

Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły oraz Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności tych dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniowskich: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania i programem wychowawczym, z ich 

treścią, celem i stawianymi wymogami, 

b) prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

c) prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania 

uczniów 

d) prawo do rozwijania własnych zainteresowań, 

e) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

f) prawo do prowadzenia bloga szkolnego, 

g) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w 

porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

 

II. Organy Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 7 

Organami Samorządu są: 

a) Rada Samorządu Uczniowskiego 

b) Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

c) Rady Samorządów Klasowych 

 

  § 8 

W skład Rad Samorządów Klasowych wchodzą: 

a) Przewodniczący 

b) Zastępca przewodniczącego 

c) Skarbnik 
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  § 9 

Wybór Rad Samorządów Klasowych dokonywany jest w głosowaniu jawnym w terminie do 

21 września bieżącego roku szkolnego. 

  § 10 

W skład Rady Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wchodzą członkowie: 

a) Zarządu Samorządu 

b) Rad Samorządów Klasowych 

  § 11 

W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą: 

1. Przewodniczący 

2. Zastępca przewodniczącego 

3. Skarbnik 

  § 12 

Kadencja organów Samorządu trwa Uczniowskiego trwa od daty ogłoszenia wyników 

wyborów we wrześniu do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego. 

§ 13 

Samorząd Uczniowski zbiera się, co najmniej raz na dwa miesiące. 

§ 14 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

a) jest wybierany w wyborach powszechnych przez uczniów klas II-VIII, 

b) stoi na czele Zarządu SU 

c) reprezentuje całą społeczność uczniowską wobec Dyrekcji Szkoły, Rady 

Pedagogicznej oraz Rady Rodziców, 

d) kieruje pracą Rady Samorządu Uczniowskiego, 

e) organizuje współpracę Samorządu z Samorządami Klasowymi. 

§ 15 

Zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego: 

a) wspomaga przewodniczącego we wszystkich zadaniach wynikających z jego funkcji. 

§ 16 

Skarbnik: 

a) prowadzi zeszyt przychodów i wydatków. 
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b) wspomaga przewodniczącego i zastępcę we wszystkich zadaniach wynikających z 

jego funkcji. 

 

 

§ 17 

Rada Samorządu Uczniowskiego: 

a) opracowuje plan prac Samorządu Uczniowskiego, 

b) uczestniczy w pracach nad regulaminem Samorządu. 

c) organizuje zebrania w zależności od potrzeb. 

d) jest pośrednim wyrazicielem woli uczniów wobec Dyrektora Szkoły i Rady 

Pedagogicznej. 

e) ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla szkoły. 

§ 18 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego: 

a) uczestniczy w opracowaniu i realizacji programu prac Samorządu. 

b) reprezentuje społeczność uczniowską wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i 

Dyrektora Szkoły. 

c) prowadzi bieżącą dokumentację działalności. 

d) współpracuje z Radami Samorządów Klasowych. 

e) uczestniczy w zebraniach Rady Samorządu lub organizuje zebrania własne. 

§ 19 

Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów. 

§ 20 

Uczeń wchodzący w skład Samorządu Uczniowskiego może być z niego usunięty, jeśli: 

a) swoim zachowaniem daje zły przykład, 

b) nie uczestniczy w pracach Samorządu. 

 

 

III. Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 21 
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Wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego dokonują uczniowie klas IV-VII. 

§ 22 

W uzasadnionych przypadkach uczniowie mają prawo złożyć wniosek u Dyrektora Szkoły o 

zmianę opiekuna SU. 

§ 23 

Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. 

 

§ 24 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie: 

a) czuwać nad całokształtem prac Samorządu, 

b) pośredniczyć między uczniami a nauczycielami, 

c) doradzać i wspomagać inicjatywy uczniowskie, 

d) pośredniczyć w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach, 

e) nadzorować dokumentację i rozliczenia finansowe SU 

f) pomagać w przygotowaniu Regulaminu, Planu Pracy oraz Sprawozdania z 

działalności Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

 IV. Tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego 

§ 25 

Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza składająca się z 4 osób ( wybrani przedstawiciele z 

klas IV – VIII oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego) 

§ 26 

Do obowiązków Komisji Wyborczej należy: 

a) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów, 

b) przygotowanie kart do głosowania, poprzez wpisanie nazwisk kandydatów w 

kolejności alfabetycznej, 

c) przeprowadzenie  głosowania (oddanie ważnego głosu następuje przez postawienia 

znaku X przy jednym z kandydatów i wrzucenie karty wyborczej do urny 

wyborczej) 

d) zliczenie wszystkich kart do głosowania i ogłoszenie wyników. 

§  27 

W wyborach na Przewodniczącego Samorządu ma prawo kandydować każdy uczeń klas IV – 

VIII. 
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§  28 

Kandydaci do Zarządu SU muszą spełniać następujące warunki: 

a) uzyskać co najmniej dostateczne oceny z wszystkich przedmiotów nauczania w 

roku poprzedzającym wybory, 

b) posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

 

§ 29 

Prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom klas II-VIII Szkoły Podstawowej w 

Licheniu Starym. Każdy otrzymuje jedną oznakowaną kartę do głosowania. 

§ 30 

Wybory do Zarządu SU:  

a) do dnia ustalonego w ogłoszeniu opiekuna SU każda klasa IV-VIII wytypuje 

maksymalnie 2 kandydatów (ze swojej klasy) do Zarządu SU (kandydatury 

opiniuje wychowawca klasy) 

b) następnie Przewodniczący Klas zgłaszają na piśmie opiekunowi SU wybranych 

kandydatów do Rady SU 

c) od dnia ustalonego przez opiekuna SU trwa tygodniowa kampania wyborcza 

kandydatów, która nie może zakłócać pracy Szkoły. Szczegóły techniczne dot. 

kampanii wyborczej ustala opiekun w porozumieniu z dyrekcją szkoły  

d) po zakończeniu kampanii, uczniowie klas II-VIII przystępują do głosowania. 

Wybory odbywają się do 30 września bieżącego roku szkolnego. 

§ 31 

Wybory do Zarządu SU są: 

a) powszechne, tzn. każdy uczeń ma prawo udziału w głosowaniu,  

b) równe, tzn. każdy uczeń ma jeden głos,  

c) bezpośrednie, tzn. każdy głosuje osobiście,  

d) tajne, tzn. wybór jest anonimowy.  

§ 32 

Przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która zdobyła w wyborach 

największą liczbę głosów,  zastępcą Przewodniczącego zostaje osoba, która zajęła drugie 

miejsce w głosowaniu, a Skarbnikiem osoba, która zajęła trzecie miejsce pod względem ilości 

oddanych głosów. 
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V.  Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 33 

Samorząd dokumentuje swoją działalność poprzez:  

a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego, 

b) Plan Pracy Samorządu, 

c) Sprawozdania z działalności Samorządu (pod koniec każdego semestru), 

d) Zeszyt przychodów i wydatków. 

 

VI. Fundusze Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 34 

Samorząd uczniowski posiada własne fundusze, które służą do finansowania jego 

działalności, dysponentem funduszy jest Zarząd w porozumieniu z Opiekunem SU. 

§ 35 

Samorząd Uczniowski może uzyskiwać dochody: 

a) z dochodów ze zbiórek surowców wtórnych, loterii fantowych, sprzedaży gazetki 

szkolnej, itp. 

b) ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, inne instytucje i organizacje oraz 

osoby prywatne. 

§ 36 

Samorząd Uczniowski może zwrócić się do Rady Rodziców o pomoc finansową w zakupie 

nagród w organizowanych konkursach i nagród dla uczniów wyróżniających się w pracy 

Samorządu Uczniowskiego oraz w organizowaniu imprez szkolnych. 

§ 37 

Środki finansowe niewykorzystane w danej kadencji są przekazywane kolejnemu Zarządowi 

SU. 
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VII. Postanowienia końcowe 

 

§ 38 

Wszystkie decyzje podejmowane są po przeanalizowaniu propozycji większością głosów. 

 

 

§ 39 

Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z 

Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich 

zainteresowanych stron. 

§ 40 

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu 

negatywnie oceniani. 

§ 41 

Regulamin uchwalany jest w głosowaniu jawnym na zebraniu Rady Samorządu. 


