
REGULAMIN SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szczucinie 

Rok szkolny 2006/2007 
  
Rozdział I PODSTAWA PRAWNA  
Szkolny Samorząd uczniowski działa przy Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza  
w Szczucinie na podstawie: 

1. Ustawy „ O systemie oświaty” z dnia 7.09.1991r. 
2.      Statutu szkoły. 
3.      Niniejszego regulaminu. 

  
Rozdział II STRUKTURA ORGANIZACYJNA I SPOSÓB WYŁANIANIA ORGANÓW.  

1.   Ilekroć w regulaminie jest mowa :o szkole, dotyczy to Szkoły Podstawowej im. 
A. Mickiewicza w Szczucinie ,- o uczniach: dotyczy wszystkich uczniów                    
uczestniczących w procesie dydaktyczno-wychowawczym w tutejszej szkole. 
  

2.      Organy Szkolnego Samorządu Uczniowskiego - SSU: 
  

·          Szkolna Rada Uczniowska                   - SRU 
·          Klasowe Samorządy Uczniowskie         - KSU 
·          Trybunał Uczniowski                          - TU 

  
3.   SSU jest najwyższym organem władzy uczniowskiej w szkole. Uczniowie wybierają w 

powszechnych, tajnych wyborach w czerwcu przewodniczącego SSU i jego zastępcę na 
następny  rok szkolny. Przewodniczący jak i jego zastępca wyłonieni zostają spośród 
kandydatów klas piątych (każda klasa piąta ma prawo zgłosić 1-2 kandydatów). Na tydzień 
przed terminem wyborów prowadzą kampanię przedwyborczą.  
  

4.  SRU składa się z dwóch przedstawicieli z każdej z klas IV-VI , którzy są delegowani  
przez klasę.  SRU powołana zostaje we wrześniu każdego roku szkolnego. 
                 

5.  KSU wybierane są na pierwszym spotkaniu klasy wraz z wychowawcą w nowym     roku 
szkolnym przez uczniów danej klasy.  
  

6.  TU powołany zostaje ze wszystkich przewodniczących KSU klas szóstych. 
Rozdział III ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW SSU. 
  

7.   SRU: 
  Zebrania SRU wraz z opiekunem samorządu odbywają się jeden raz w miesiącu i są 

protokołowane przez przewodniczącego SSU, lub jego zastępcę. 

 Na spotkaniach SRU omawiane są  zadania wynikające z planu pracy SSU i                   
sposób ich realizacji. 

  Przedstawia  propozycje do planu dydaktycznego i wychowawczego szkoły wynikające z 
potrzeb i zainteresowań uczniów, 

 Przyjmowane są pewne ustalenia, które przedstawiciele SRU mają obowiązek przekazać w 
swoich klasach. 

 Opracowywane są dodatkowe regulaminy np. „Regulamin dyskoteki” oraz przyjmowane są 
pewne umowy regulujące  np. przebieg imprez szkolnych. 

 Zgłasza uczniów do wyróżnień , nagród stosowanych w szkole, wnosi uwagi do opinii władz 
o uczniach, 

 Przedstawiciele SSU mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach rady 
pedagogicznej. Swoje pomysły i potrzeby wystąpienia SSU konsultuje ze swoim opiekunem. 

 Na spotkaniach SRU uczniowie mogą zgłaszać pomysły , uwagi, spostrzeżenia , które są 
poddawane dyskusji i jeśli budzą zainteresowanie włączane do realizacji. 

 



8.      KSU: 
  

 Reprezentują interesy klasowe. 
 Podejmują działania których pomysłodawcą jest SRU. 
 Organizują „życie” klasy, podejmują stosowne decyzje dotyczące np. poczęstunku na 

imprezach szkolnych itp. 

 Działają w ścisłym porozumieniu z wychowawcą klasy. 
  

9.      TU : 
  

 Jest powoływany na wniosek uczniów, bądź Rzecznika Praw Ucznia (w razie potrzeby). 
Rozpatruje konflikty między uczniami oraz naruszania zasad zawartych w regulaminie 
szkoły. 
 
 Rozdział III CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1.Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz 

partnerstwo w stosunkach uczniów i nauczycieli w realizacji celów wychowawczych szkoły. 

2.Rozwijanie demokratycznych form współżycia. 
3.Kształtowanie umiejętności zespołowego działania. 
4.Wychowanie do życia społecznego. 
5. Kształtowanie charakterów. 
  
Rozdział IV ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
1.Organizowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych. 
2. Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb koleżanek i kolegów. 
3. Współdziałanie w rozwijaniu zainteresowań i organizowaniu wypoczynku i               
rozrywki. 
4.Współdziałanie z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom warunków do nauki i 
pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 
5.Organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły i 
środowiska. 
6.Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniów napotykających na trudności w szkole, 
środowisku rówieśniczym i rodzinnym. 
7.Rozstrzyganie sporów między uczniami, oraz wyjaśnianie nieporozumień na linii 
nauczyciel-uczeń. 
 
Rozdział V PRAWA I OBOWIĄZKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
1.Samorząd uczniowski reprezentuje interesy i opinie wszystkich uczniów przed: Dyrekcją 
szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą szkoły i Radą Rodziców. 
2.SU ma prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna. 
3.Zobowiązany jest współpracować z samorządami klasowymi oraz organizacjami 
działającymi w szkole. 
4.Ma prawo organizować apele, imprezy, konkursy, spotkania, przeprowadzać kontrole, 
organizować działalność propagandową. 
5.Planując pracę SU działa w porozumieniu z opiekunem. 
6.Na bieżąco informuje społeczność szkolną o swoich poczynaniach: decyzjach, uchwałach i 
pracach. 
  
Rozdział VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                
 Działalność SU musi być zgodna z obowiązującymi przepisami władz oświatowych, 
 Przewodniczącym szkolnego SU może być uczeń klasy 5 lub 6, 
 Członkowie SU nie wywiązujący się z obowiązków mogą być odwołani przed upływem 

kadencji przez SRU 
 Całą społeczność uczniowską na zewnątrz reprezentuje przewodniczący SU. 


