
Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej Nr 1 

z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie 

 

Podstawa prawna: 

I. Art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. 

II. Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  w Gryfinie.  

Regulamin zawiera: 

I. Postanowienia ogólne 

II. Organy Samorządu Uczniowskiego 

III. Tryb przeprowadzania wyborów 

IV. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego 

V. Zadania opiekuna 

VI. Przepisy końcowe 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Samorząd Uczniowski jest młodzieŜową władzą w szkole i jedynym 

reprezentantem uczniów. 

2. Samorząd Uczniowski jest organem szkoły tworzonym przez wszystkich 

uczniów. 

3. Wszyscy uczniowie mają prawo wybierać i być wybieranymi do 

młodzieŜowych władz 

4. Kadencja samorządu trwa 1 rok 

5. Samorząd uczniowski moŜe przedstawić dyrektorowi, Radzie Rodziców i Radzie 

Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w 

szczególności tych, które dotyczą podstawowych praw uczniów takich jak: 

1) prawo do zapoznania z programem nauczania, celami i stawianymi 

wymaganiami 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny 

3) prawo do organizacji Ŝycia szkolnego, umoŜliwiającego zachowanie 

właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a moŜliwością rozwijania i 

zaspokajania własnych zainteresowań 



4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej 

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu 

6) prawo do organizowania działalności kulturalnej,  oświatowej, sportowej 

ora rozrywkowej zgodnie z moŜliwościami organizacyjnymi, zawsze w 

porozumieniu z Dyrektorem 

 

II. Organy samorządu uczniowskiego 

1. Rada Samorządu - na którą składają się samorządy klasowe. Obrady Rady 

prowadzi Przewodniczący Samorządu. Rada Samorządu podejmuje decyzje 

większością głosów. 

2. Zarząd Samorządu  - wybierany w głosowaniu równym, tajnym przez Radę 

Samorządu spośród kandydatów przedstawionych przez Przewodniczącego.  

3. Zarząd  Samorządu uczniowskiego stanowi Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz, 

Skarbnik i Członkowie. Zarząd obraduje pod przewodnictwem 

Przewodniczącego. 

4. NajwyŜszą władzą młodzieŜową w klasie jest samorząd klasowy.  

 

III. Tryb przeprowadzania wyborów 

1. Samorząd klasowy wybierają w głosowaniu tajnym, równym, powszechnym 

uczniowie klasy.  Głosowanie przeprowadza trójosobowa Komisja Wyborcza 

wybrana przez ogół uczniów klasy spośród zgłoszonych kandydatów. Wybory 

powinny odbyć się do 30 września bieŜącego roku szkolnego.   

2. Przewodniczący wybierany jest  w  głosowaniu tajnym, równym, powszechnym 

przez uczniów szkoły. Wybory powinny odbyć  się najpóźniej do końca 

październiku bieŜącego roku szkolnego. Dokładną datę wyznacza Rada 

Samorządu , a jeŜeli wybory nie odbędą się do końca października datę 

wyznacza opiekun samorządu. 

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaję osoba z największą ilością 

głosów 

3. Wybory Przewodniczącego przeprowadza pięcioosobowa Komisja Wyborcza 

powołana przez Radę Samorządu z pośród swoich członków.  

4. Wybory Zarządu Uczniowskiego przeprowadza trójosobowa Komisja Wyborcza 

wybrana przez ogół członków Rady Samorządu z pośród zgłoszonych 

kandydatów.  



5. Przebieg głosowania, warunki i frekwencja podlegają zaprotokołowaniu. 

6. Komisja Wyborcza publikuje wyniki wyborów na apelu porządkowym. 

7. W skład Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić kandydaci startujący w 

wyborach, które przeprowadza ta komisja. 

 

IV. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego 

1. Samorząd  klasowy pełni funkcję łącznika między pozostałymi organami 

samorządu  a klasą. 

2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

-  kieruje pracą Zarządu samorządu, 

 - reprezentuje Samorząd Uczniowski,  

3.  Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

- kieruje bieŜącą działalnością Samorządu Uczniowskiego,  

      4.  Rada Samorządu  

 - nadzoruje działalność pozostałych organów samorządu, 

 - wyznacza kierunki działalności samorządu uczniowskiego, 

 

V. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

1. Opiekun uczestniczy we wszystkich pracach Samorządu. 

2. Koordynuje jego działalność i jest jego doradcą. 

3. Czuwa nad całokształtem pracy Samorządu. 

4. Nadzoruje dokumentacje rozliczeń finansowych. 

 

VI. Przepisy końcowe 

1. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale 

wszystkich zainteresowanych stron. 



2. Walne zgromadzenie uczniów w toku kadencji na wniosek uczniów moŜe 

dokonać zmian lub uzupełnień regulaminu. 

3. Wnioski i opinie Samorząd Uczniowski zgłasza do Dyrektora szkoły.  

4. Zebrania Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w miesiącu. 

Gryfino, listopad 2009r. 

 

 


