
 

REGULAMIN  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W  TARNAWIE 
 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem Samorządu       

Uczniowskiego jest Szkolna Rada Uczniowska. 

3. Zasada wybierania i działania  organów  Szkolnej  Rady  Uczniowskiej  określa 

regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i          

powszechnym. Szkolna Rada Uczniowska jest jedynym reprezentantem ogółu        

uczniów. 

4 Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły 

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski         

i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących         

realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią,           

celem i stawianymi wymaganiami, 

b) prawo   do   jawnej   i   umotywowanej   oceny   postępów   w   nauce  

     i  zachowaniu, 

c) prawo   do   organizacji   życia  szkolnego,  umożliwiające   zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością        

rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań, 

d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej       

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami        

 



 

organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem, 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

6. Szkolna Rada Uczniowska, Samorządy klasowe, mają prawo: 

- do informowania całej społeczności szkoły o swoich programach,          

opiniach i problemach, 

- do wydawania na szkolnych urządzeniach do kopiowania różnego rodzaju          

„gazet", informatorów, biuletynów, ulotek, itp. 

- Mają obowiązek przestrzegania kardynalnej zasady: nie wolno naruszać        

godności osobistej i dobrego imienia innych ludzi. 

7. Szkolna Rada Uczniowska wyraża opinię o pracy nauczyciela w formie           

opracowanej anonimowej ankiety: 

a) o nauczycielu klas 1-111 uczniowie klasy III, lub byli uczniowie ze             

starszej klasy, 

b) o pozostałych nauczycielach uczniowie klas w których nauczyciel uczy. 

Oceniany nauczyciel wskazuje dwie klasy do przeprowadzenia ankiety. Ankietę         

przeprowadzają uczniowie - członkowie wybrani każdorazowo na zebraniu Rady         

w porozumieniu z opiekunem Samorządu. 

8      a)  Podstawowym ogniwem Samorządu są uczniowie danej  klasy. 

b) Każda klasa w głosowaniu jawnym wybiera spośród siebie „Samorząd           

klasowy" składający się z 4. osób, tak aby można było utworzyć funkcje: 

 -  przewodniczącego, 

 -  zastępcy, 

  - sekretarza, 

        - skarbnika. 

c) Opiekunem Samorządu klasowego jest jej  wychowawca. 

d) Wszyscy członkowie Samorządów klasowych tworzą Szkolną Radę        

Uczniowską. )  

 



 

e) Na pierwszym posiedzeniu plenarnym w głosowaniu jawnym Szkolna         

Rada Uczniowska wybiera spośród siebie: 

               - prezydium, 

      - sekcję porządkową 

f) Wszyscy członkowie Szkolnej Rady Uczniowskiej w głosowaniu tajnym         

wybieraj ą swojego opiekuna spośród nauczycieli 

        g)  Prezydium Szkolnej Rady Uczniowskiej składa się z: 

              -  przewodniczącego, 

              -  zastępcy, 

              -  sekretarza, 

              -  skarbnika 

              oraz przewodniczącego poszczególnych sekcji. 

h) Kadencja Szkolnej Rady Uczniowskiej trwa rok: od IX do VIII danego             

roku szkolnego. 

          i)  Uchwały i decyzje podejmowane są większością głosów.  

          j)  Zebrania Szkolnej Rady Uczniowskiej są protokołowane. 

k) - Szkolna Rada Uczniowska może gromadzić fundusze np. ze zbiórek           

surowców wtórnych, dyskotek, loterii, imprez i innych form        

zaproponowanych przez Samorząd. 

               -  Fundusze gromadzi skarbnik i prowadzi ich ewidencje, 

- O wydatkowaniu ich decyduje plenarne zebranie Szkolnej Rady          

Uczniowskiej. 

l) -Zebrania Szkolnej Rady Uczniowskiej odbywają się raz na dwa          

tygodnie 

- Zebranie może być zwołane także w każdym czasie na wniosek            

danego Samorządu klasowego, Rady Pedagogicznej, Dyrektora      

Szkoły złożony do przewodniczącego Samorządu lub jego opiekuna. 

 



 

m) Szkolna Rada Uczniowska opracowuje plan pracy i przedstawia go          

ogółowi uczniów na apelu szkolnym. 

n) Na apelu szkolnym prezydium i jego sekcje przedstawiają realizację          

zadań. 

o) Szkolna Rada Uczniowska posiada własną tablicę ogłoszeń, na której           

umieszcza informację dla całej społeczności uczniowskiej. 

          p)  Uczniowie   mają    obowiązek     respektowania   uchwał  i  programów 

swej Szkolnej Rady Uczniowskiej lub odwołania go jeśli nie spełniałby           

swoich funkcji lub spełniał je źle.  

q) Wychowawcy klas i opiekun Szkolnej Rady Uczniowskiej mają         

obowiązek udzielać pomocy organizacyjnej i merytorycznej      

Samorządowi, którym się opiekuje, służyć mu doświadczeniem i radą,         

szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji. Opiekun       

Samorządu ma także obowiązek wysłuchania wniosków i postulatów        

Samorządu i przekazywać je adresatom. 

r) Dyrektor szkoły ma obowiązek spotykania się ze Szkolną Radą          

Uczniowską, okresowo lub na wniosek Szkolnej Rady Uczniowskiej,        

wysłuchania wniosków i postulatów dotyczących życia społeczności       

uczniowskiej i udzielić odpowiedzi na nie. 

s) W przypadku sporu między organami szkoły Szkolna Rada Uczniowska          

tajnym głosowaniem wybiera spośród siebie przedstawiciela do komisji        

zażegnującej sytuację konfliktową. 

 


