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Podstawa	prawna:	

Ustawa	z	dnia	14	grudnia	2016	r.-	Prawo	oświatowe	

Art.	85.	

 

 

Celem	samorządu	jest	kształtowanie	samodzielnego	i	świadomego	

kierowania	swoim	postępowaniem,	kształtowanie	postawy,	która	

prowadzi	do	identyfikowania	się	z	celami	i	zadaniami	społeczności	

szkolnej,	uznaniu	ich	za	własne,	dążenie	do	ich	realizacji	z	własnej	

inicjatywy	i	poczucia	własnej	za	nie	odpowiedzialności.	

Realizacja	celów	winna	być	połączona	z	dbałością	o	kształtowanie	i	

rozwijanie	patriotyzmu,	dbanie	o	dobre	imię	szkoły,	o	jej	honor,	

kultywowanie	i	wzbogacanie	jej	tradycji. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. W Publicznej Szkole Podstawowe nr 7 im. Romualda Traugutta działa Samorząd Uczniowski 

zwany dalej Samorządem. 

 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

 

3. Organy samorządu wybierane są w demokratycznych wyborach, których zasady określa  

regulamin. 

 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

 

5. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej mają prawo veta w 

każdej podejmowanej przez Samorząd i jego organy decyzji jeżeli: 

•  są sprzeczne z obowiązującym w szkole prawem; 

•  są niezgodne z przyjętymi normami społecznymi ; 

•  nie służy dobru uczniów; 

•  są przeciwne prawom ucznia. 

 

II. CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

1. Samorząd jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej. Ma prawo do przedstawiania 

organom szkoły opinii we wszystkich sprawach dotyczących uczniów. 

 

2. Samorząd współpracuje z nauczycielami w celu osiągnięcia jak najlepszych 

wyników szkoły w nauczaniu i wychowaniu. 

 

3. Samorząd broni praw uczniów oraz czuwa nad realizacją przez nich obowiązków. 

 

4. Samorząd uczestniczy w życiu szkoły poprzez: 

 

- organizowanie działalności pozalekcyjnych uczniów; 

- organizowanie uroczystości okolicznościowych, akcji charytatywnych, festynów; 

- inicjowanie i organizowanie prac na rzecz szkoły i środowiska lokalnego; 

- organizowanie czasu wolnego uczniów – dyskoteki, imprezy kulturalnooświatowe. 



 

5. Samorząd Uczniowski na bieżąco realizuje swoje cele i zadania przez swoje organy. 

 

 

III. ORGANY	SAMORZĄDU	UCZNIOWSKIEGO	
	

1.Organami samorządu są: 

· samorządy klasowe w składzie – przewodniczący klasy, zastępca, skarbnik; 

· zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie: przewodniczący (1 lub 2 osoby), 

zastępca/y (1lub 2 osoby)  oraz członkowie, którzy wchodzą w skład poszczególnych sekcji 

wynikających z potrzeb pracy szkoły. 

 

Rada Samorządu Uczniowskiego, którą tworzą wszyscy przewodniczący klas. 

 

2. Kompetencje samorządów klasowych. 

a) reprezentują klasę; 

b) współpracują z zarządem Samorządu Uczniowskiego; 

c) organizują życie klasowe; 

d)wraz z wychowawcami podejmują działania na rzecz klasy klasy; 

 

3.Kompetencje zarządu Samorządu Uczniowskiego: 

 

a) kieruje bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego; 

b) czuwa nad terminową realizacją Planu Pracy; 

c) organizuje i pomaga w przygotowaniu imprez oraz uroczystości szkolnych; 

d) rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów; 

g) wydaje Radzie Pedagogicznej opinie o uczniu w przypadku karania i nagradzania ucznia; 

h) występuje z wnioskami do Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach 

swoich kompetencji; 

i) prowadzi dokumentacje pracy Samorządu Uczniowskiego; 

j) prowadzi działalność gospodarczą – zdobywa fundusze, które przeznacza na bieżącą działalność 

(zakup materiałów, nagród itp.) 

 

4. Rada Samorządu Uczniowskiego na bieżąco współpracuje z zarządem Samorządu 

Uczniowskiego oraz jego opiekunami. 



 

5.Kompetencje Sekcji Samorządu Uczniowskiego: 

a) Organizowanie działalności, do której została powołana; 

b) Współdziałanie z nauczycielami będących w sferze zainteresowania sekcji; 

 

6.Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. 

 

6.1.Przewodniczący Samorządu wybierany jest w wyborach bezpośrednich. Na Przewodniczącego 

Samorządu (oraz na pozostałe stanowiska) może startować jedna osoba albo dwuosobowy zespół. 

W przypadku zespołu obie osoby po wygraniu wyborów obejmują przydzieloną funkcję. 

 

6.2. Do zadań Przewodniczącego Samorządu należy: 

 

Reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego wobec organów szkoły; 

a) czuwanie and całokształtem pracy Samorządu i jego organów 

b) organizowanie współdziałania Samorządu z Samorządami Klasowymi i organizacjami 

działającymi w szkole; 

c) zwoływanie i przewodniczenie zebraniom uczniów; 

d) kierowanie pracami Rady Samorządu – organizowanie jej pracy, zwoływanie zebrań (nie rzadziej 

niż raz w miesiącu); 

e) reprezentowanie interesów uczniów przed Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i przed 

Dyrektorem Szkoły; 

 

 

IV. ZASADY DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO	

	

1. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok. Każdego roku odbywają się wybory . 

2.  Opinie, wnioski podejmowanie są zwykle większością głosów i nie mogą być sprzeczne ze 

Statutem Szkoły; 

3. Rada Samorządu obraduje na zebraniach zwoływanych w miarę potrzeb. 

4. W posiedzeniach rady i innych organów Samorządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym 

zaproszeni goście. 

5. Organy Samorządu zobowiązane są do składania sprawozdań ze swojej działalności Radzie 

Pedagogicznej na koniec każdego semestru; 

6. Samorząd może uzyskiwać dochody z: 



a) zbiórki surowców wtórnych; 

b) darowizn przekazywanych od sponsorów; 

c) dobrowolnych składek uczniów; 

d) sprzedaży biletów na dyskotekach, loterii fantowej; 

7. Samorząd prowadzi dokumentację finansową. 

 

 

V. OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I JEGO ZADANIA 

 

1. Opiekunem Samorządu jest nauczyciel (zespół nauczycieli) wybrany przez Radę Pedagogiczną i 

za jego zgodą.  

2. Opiekun czuwa nad całokształtem prac Samorządu, doradza i wspomaga inicjatywy uczniowskie; 

3. Opiekun jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji finansowej; 

4. Opiekun pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach; 

5. Opiekun jest ogniwem łączącym uczniów i ich przedstawicieli z Radą Pedagogiczną i Radą 

Rodziców; 

6. Kadencja Opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa 2 lata i jest przedłużana za jego zgodą i 

pozytywnym zaopiniowaniem przez Radę Pedagogiczną. 

 

 

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

1. Samorząd ma prawo do: 

- realizowania własnych pomysłów z korzyścią dla szkoły; 

- współdziałania w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych; 

- uzyskiwania informacji o bieżącej działalności szkoły; 

- posiadania własnych funduszy, które służą finansowaniu jego działalności; 

2. Samorząd ma obowiązek: 

- współdziałaniu z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki i 

pracy; 

- występowania w obronie praw uczniów; 

 

 

 



VII. PRZEPISY KOŃCOWE: 

 

1. Samorząd Uczniowski ma obowiązek dokumentować swoją działalność: 

- sporządza sprawozdania z rocznej działalności; 

- sporządza plan pracy na dany rok szkolny; 

- dokumentuje swoją działalność z przeprowadzonych działań; 

2. Sprawy wymagające współdziałania innych organów szkoły z samorządem powinny być 

rozpatrywane przy udziale stron zainteresowanych; 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


