
REGULAMIN  

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
SZKOŁY PODSTAWWEJ W BANINIE 

 

Rozdział I 
Wstęp 

1. Samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej w Baninie, zwany dalej 
samorządem, działa na podstawie art. 55 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty. 

2. Samorząd zrzesza wszystkich uczniów szkoły podstawowej. 

 

Rozdział II 

Cele i zadania samorządu  

1. Zapewnienie uczestnictwa uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu  

problemów oraz partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami 
w realizacji celów wychowawczych szkoły. 

2. Przedstawianie władzom szkoły opinii oraz potrzeb uczniów, będąc 
rzecznikami ogółu. 

3. Współdziałanie z radą pedagogiczną w zapewnieniu uczniom 

należytych warunków do nauki i udzielaniu pomocy tym, którzy 
znajdują się w trudnej sytuacji. 

4. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym 

trudności w nauce. 

5. Dbanie o dobre imię szkoły i wzbogacanie jej tradycji. 

6. Zebrania organów samorządu odbywają się na bieżąco w miarę 
potrzeb. 

Rozdział III 
Organy samorządu oraz ich kompetencje 

1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej. 

Reprezentantami poszczególnych klas są członkowie samorządów 
klasowych klas IV – VIII. 

2. Strukturę organizacyjną rad samorządów klasowych i samorządu 
uczniowskiego ustanawia zebranie ogółu członków zgodnie z 

aktualnymi potrzebami. 

3. W skład samorządów klasowych wchodzą: 

 przewodniczący, 

 zastępca przewodniczącego, 



 skarbnik. 

4. W skład rady samorządu uczniowskiego wchodzą: 

 przewodniczący, 

 zastępca przewodniczącego, 

 sekretarz. 

5. Samorząd uczniowski ma prawo: 

 wnosić propozycje do planu dydaktyczno – wychowawczego 
szkoły, wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniów, 

 wyrażać swoje opinie dotyczące problemów uczniów, 

 zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w 
szkole oraz opiniowania uwag do opinii o uczniach, a także 

udzielania poręczeń za uczniów w celu wstrzymania 
wymierzonej kary, 

 do brania udziału w posiedzeniach zespołu wychowawczego i 

rady rodziców dotyczących spraw opiekuńczych oraz 
wychowawczych, 

 do wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawie powołania 

wybranego nauczyciela na opiekuna samorządu 
uczniowskiego. 

 

Rozdział IV 
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów 

1. Kadencja władz samorządu trwa jeden rok szkolny. 

2. Członkami władz samorządu mogą być wyłącznie uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Baninie. W chwili odejścia ucznia ze szkoły, 

przestaje on być członkiem samorządu. 

3. Wybory do rad samorządów odbywają się według ordynacji ustalonej 
na zasadach demokratycznych przez ogół członków samorządu. 

4. Kandydatem do samorządu może być uczeń kl. V – VIII, który w 

roku poprzednim miał co najmniej bardzo dobrą ocenę z 
zachowania. 

5. Kandydowanie do samorządu uczniowskiego jest dobrowolne. 

6. Spośród chętnych kandydatów wybiera się w tajnym głosowaniu, 
radę samorządu uczniowskiego. 

7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali 

największą liczbę głosów. 



8. Nie później niż w drugim tygodniu września, uczniowie informowani 

są  o zasadach przeprowadzenia wyborów. 

9. Kandydaci mają tydzień czasu na opracowanie i przedstawienie 
swojej kampanii wyborczej ogółowi społeczności uczniowskiej. 

Rozdział V 

Zasady współdziałania z innymi organami szkoły 

1. Rady samorządów współpracują z wychowawcami klas i władzami 
szkoły. Omawiają z nimi swoje plany pracy i planowane 

przedsięwzięcia. 

2. Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, rady 
pedagogicznej, wychowawców klas lub nauczycieli z samorządem 

uczniowskim, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich 
zainteresowanych stron. 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

1. Władze szkoły mają obowiązek udzielania pomocy w działalności 
samorządów, w szczególności, w przedsięwzięciach wymagających 

udziału pracowników szkoły. 

2. Władze szkoły mają obowiązek wysłuchania i wykorzystania opinii 
uczniów oraz poinformowania o zajętym przez nie stanowisku. 

3. Opiekun samorządu uczniowskiego powołany jest z ramienia rady 

pedagogicznej. 

4. Opiekunami samorządów klasowych są wychowawcy klas. 

5. Obowiązkiem opiekunów jest udzielanie samorządom pomocy w 
zakresie realizacji zadań. 
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