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§ 1 

Nazwa organu, jej skład osobowy i sposób jego wyłonienia 

 

1. Samorząd Uczniowski jest organem społecznym wyłonionym spośród uczniów klas IV-VI 

Szkoły  Podstawowej nr 84 na drodze demokratycznych i  powszechnych wyborów na okres 

jednego roku szkolnego. 

 

§ 2 

Struktura wewnętrzna organu 

 

1. Struktura wewnętrzna Samorządu Uczniowskiego : 

1) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego; 

2) Zastępca; 

3) Sekretarz; 

4) Członek zarządu; 

5) Członek zarządu. 

 

§ 3 

Tryb prowadzenia wyborów 

 

1. Kandydatów do Samorządu Uczniowskiego zgłaszają uczniowie w porozumieniu  

z wychowawcami  klas IV-VI do opiekuna Samorządu Uczniowskiego.  Termin zgłaszania 

kandydatów upływa z dniem 15-ego września. 

2. Po zamknięciu listy kandydatów, przez okres jednego tygodnia trwa kampania wyborcza. 

3. Wyborcy (uczniowie szkoły) w wyznaczonym dniu (we wrześniu) uczestniczą  

w prezentacji kandydatów i ich programów. 

4. Po zakończeniu kampanii i prezentacji zostają przeprowadzone wybory, które są 

powszechne, demokratyczne i tajne. 

 

 

§ 4 

Tryb podejmowania uchwały dotyczącej Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest wybierany w wyborach, w głosowaniu  

i bezwzględną większością ważnie oddanych głosów. 

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska większości bezwzględnej, tydzień po pierwszym 

głosowaniu przeprowadza się drugą turę głosowania. Biorą w niej udział dwaj kandydaci, 

którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów  w pierwszej turze głosowania i nie 

wycofali swojej kandydatury. Za wybraną uważa się osobę, która uzyskała większą liczbę 

ważnych głosów. Osoba, która uzyskała drugie miejsce, co do ilości otrzymanych głosów 

będzie pełniła funkcję zastępcy. 

3. Przewodniczący i zastępca oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego dobierają sobie  

ze zgłoszonych kandydatów sekretarza. 
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§ 5 

Cele, zadania i kompetencje Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI 

 

1. Celem Samorządu Uczniowskiego jest wspieranie: Dyrekcji szkoły,  

Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w różnych sprawach dotyczących społeczności 

uczniowskiej. 

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego opracowuje regulamin, który nie może być sprzeczny             

ze Statutem Szkoły i innymi aktami prawnymi. 

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego przedstawia Dyrekcji szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz 

Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,  

w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, to jest: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i w zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych 

zainteresowań; 

4) prawo do redagowania gazetek szkolnych; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej               

i innych zgodnie z planowanymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi                         

w porozumieniu z dyrekcją szkoły; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego . 

 

 

§ 6 

Sposób dokumentowania i protokołowania działalności  

i posiedzeń zarządu Samorządu Uczniowskiego  

1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego obraduje na zebraniach. Pierwsze zebranie zwołuje 

przewodniczący Samorządu Uczniowskiego   w pierwszym tygodniu po wyborach.  

2. Kolejne zebrania odbywają się w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w wybranym dniu. 

3. Dodatkowe zebrania zwołuje przewodniczący w miarę potrzeb. 

4. Zebrania zarządu  Samorządu Uczniowskiego   protokołuje sekretarz. 

 

§ 7 

Ramowy plan działalności 

 

1. Nowo powołany Samorząd Uczniowski na pierwszym zebraniu ustala ramowy plan pracy 

na okres kadencji. 

2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego  przedstawia ramowy plan pracy Samorządu 

Uczniowskiego, Radzie Pedagogicznej. 
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§ 8 

Prawa i obowiązki indywidualnych członków Samorządu Uczniowskiego  

 

1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego zwołuje i przewodniczy obradom. 

2. Członków zarządu Samorządu Uczniowskiego  obowiązuje obecność i czynny udział  

w posiedzeniach. 

3. Prawo do wniesienia własnych zastrzeżeń do protokołu ma każdy członek  

Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Samorząd Uczniowski współdziała z Radą Rodziców, Dyrekcją szkoły  

i Radą Pedagogiczną. 

2. W przypadku nie wywiązania się ze swoich obowiązków, opiekun Samorządu 

Uczniowskiego  na wniosek pozostałych członków organu, odwołuje przewodniczącego  

i zastępcę. 

 

 

 

Zatwierdzono w dniu 18 listopada 2013r. 

Znowelizowany, jednolity tekst Regulaminu Samorządu Uczniowskiego  

zatwierdzono uchwałą  Rady Pedagogicznej  nr 11/10/11 na zebraniu w dniu 18 listopada  2013 r.  

(protokół nr VIII/10/11). 

 

Z dniem  01.02.2011r. Regulamin  Samorządu Uczniowskiego  stanowi odrębną dokumentację (nie 

stanowi załącznika do Statutu Szkoły). 

 

 


