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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W RZESZOWIE 

(obowiązuje od 1.04.2021r.) 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski tworzony przez wszystkich uczniów szkoły, 

zwany dalej „samorządem”. 

2. Samorząd działa na podstawie: 

      - art. 85 Ustawy z dna 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910  

        i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4); 

      - Rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz  

        publicznych szkół; 

      - Statutu SP18. 

3. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wnioski i 

opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniowskich. 

4. Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie sami wybierają przedstawicieli 

do Samorządu Uczniowskiego, aby uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu 

pracy samorządu. 

5. Działalność Samorządu wspierają i nadzorują opiekunowie-nauczyciele.  

 

 

II. Organy Samorządu Uczniowskiego i tryb wyborów. 

 

§ 2 

 

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

a. Samorządy Klasowe, które składają się z przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego i skarbnika. 

b. Zarząd Samorządu Uczniowskiego, w którego skład wchodzi przewodniczący, 

wiceprzewodniczący oraz 3 współpracowników. 

2. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Kadencja Samorządu trwa przez okres jednego roku (do kolejnych wyborów). 

4. Wybory do Samorządu poprzedza kampania wyborcza, która może mieć różne formy, 

m. innymi: plakaty, hasła, ulotki, prezentacje multimedialne, debaty. 

5. Wybory do Samorządu dokonywane są w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim, 

tajnym i równym spośród kandydatów zgłoszonych przez przedstawicieli 

poszczególnych oddziałów klasowych. 

6. Wybory przeprowadzane są pod nadzorem nauczycieli pełniących obowiązki 

opiekunów Samorządu. 

7. W wyborach, z czynnym i biernym prawem wyborczym biorą udział wszyscy 

uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej. 

8. Kandydaci, którzy w wyniku głosowania zdobyli największą ilość głosów zostają 

powołani do pełnienia funkcji: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz 

współpracowników. 
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III. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 3 

 

1. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej 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 zachowania właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań;  

d. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi  

w porozumieniu z Dyrektorem;   

e. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej lub do zorganizowania 

gabloty, w której znajdowałaby się gazetka ścienna; 

f. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 

2. Do pozostałych kompetencji należą:  

a. Uchwalanie regulaminu Samorządu.  

b. Uchwalanie ewentualnych zmian i uzupełnień regulaminu. 

c. Uchwalanie głównych elementów programu działania samorządu. 

3. Przewodniczący samorządu organizuje prace zarządu, prowadzi posiedzenia i jest 

reprezentantem zarządu na zewnątrz. 

4. Wiceprzewodniczący Samorządu przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie 

jego nieobecności. 

5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

6. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

 

 

IV. Tryb podejmowania uchwał 

 

§ 4 

 

1. Członkowie Samorządu Uczniowskiego zbierają propozycje, opinie i wnioski w 

poszczególnych klasach. 

2. Decyzje podejmowane są na zebraniu Zarządu Samorządu Uczniowskiego 

zwoływanego na wniosek Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Opiekuna 

3. Uchwały Samorządu Uczniowskiego podejmowane są zwykłą większością głosów w 

głosowaniu jawnym. 

4. Każdy członek Samorządu Uczniowskiego ma równe prawo głosu. 

5. Samorząd Uczniowski informuje uczniów o swojej działalności w formie ustnej bądź 

pisemnie na tablicy ściennej samorządu. 

6. Decyzje przedstawiane są Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej przez 

przewodniczącego lub Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 
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V.  Postanowienia końcowe 

 

§ 5 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora szkoły. 

2. Każdy uczeń jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem Samorządu 

Uczniowskiego 

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. Wszelkie zmiany mogą 

być dokonywane w ciągu roku szkolnego na wniosek przedstawicieli Samorządu 

Uczniowskiego lub jego opiekunów, po konsultacji z Dyrektorem Szkoły i Radą 

Pedagogiczną, z uwzględnieniem sugestii uczniów i zmian w prawie oświatowym. 

 

 

 

 

 

 


