
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 
Szkoły Podstawowej im. M. Dąbrowskiej w Komorowie

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Samorząd Uczniowski jest organizacją, która skupia w swoich szeregach uczniów klas IV – VI, wybranych 
w wyniku demokratycznych wyborów. Działalność swą opiera na społecznej pracy uczniów.

2. Kandydatami do Samorządu mogą być jedynie osoby, które uzyskały z zachowania przynajmniej ocenę 
dobrą.

3. Opiekunem samorządu jest nauczyciel wybrany przez społeczność uczniowską.

§ 2

Struktura organizacyjna

1. Główną rolę w Samorządzie Uczniowskim odgrywa Rada Samorządu Uczniowskiego. Wybory do niej 
odbywają się w sposób demokratyczny, na pierwszym zebraniu członków Samorządu.

2. W skład Rady Samorządu wchodzą:

1) przewodniczący

2) dwóch zastępców

3) sekretarz

4) skarbnik.

§ 3

Zadania Rady Samorządu Uczniowskiego

1. Rada dba o dobre imię i honor Szkoły. Reprezentuje społeczność uczniowską na terenie gminy.

2. Współdziała z radą pedagogiczną w celu jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych przez uczniów.

3. Rada dba o sprzęt i urządzenia szkolne, organizuje prace na rzecz szkoły.

4.  Rada Samorządu może uczestniczyć w niektórych posiedzeniach rady pedagogicznej, na które zaprasza ją 
przewodniczący rady.

§ 4

Prawa Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd może przedstawić radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we 
wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się  z  programem nauczania,  jego treścią,  celem i stawianymi 
wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 
między wysiłkiem szkolnym, możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

5) prawo  do  organizowania  działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej  oraz 
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 
dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna samorządu. 

2. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego (Rada Samorządu) na wniosek dyrektora szkoły przedstawiają 
pisemną opinię dotyczącą nauczyciela podlegającego ocenie pracy zawodowej.

§ 5
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Planowanie pracy

1. Kadencja Rady Samorządu trwa przez okres roku szkolnego.

2. Przewodniczący Rady koordynuje pracę Samorządu i w czerwcu danego roku szkolnego składa na zebraniu 
ogólnym, sprawozdanie z działalności.

3. Zebrania Rady Samorządu odbywają się raz w tygodniu (w razie potrzeby częściej), w czasie wolnym od 
zajęć szkolnych.

§ 6

Budżet Samorządu

1. Budżet  Samorządu  tworzą  dochody  uzyskane  z  organizowanych  imprez  oraz  dyskotek,  ze  sprzedaży 
wydawanej gazetki szkolnej oraz dobrowolnych składek uczniów, rodziców lub innych organizacji.

2. Fundusze Samorządu zdeponowane są u opiekuna Samorządu.

3. Wszystkie wpływy i wydatki odnotowywane są w księdze kasowej.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Rada Samorządu prowadzi następującą dokumentację:

1) plan pracy,

2) zeszyt protokołów zebrań Rady, 

3) księgę kasową.
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