
REGULAMIN DZIAŁANIA 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Obrońców Westerplatte 
w Prabutach

Na  podstawie  ustawy  o  systemie  oświaty  z  dnia  7  września  1991  r. 

z późniejszymi zmianami  (tekst jednolity  Dz. U. nr 67, poz. 329), art. 55 oraz 

Ustawy – Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r.  z późniejszymi zmianami 

(tekst  jednolity Dz. U. nr 56, poz. 357 z 1997 r.)  art.  6a, ust.  5 oraz statutu 

szkoły  z  dnia  9  grudnia  1992  r.  §  11  ust.  1,  2,  3  wprowadza  się  niniejszy 

regulamin uchwalony przez ogół uczniów w dniu 23. 10. 1997 r.

Rozdział I

NAZWA ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ 1

1. Ustanawia się Radę Samorządu jako organ kierujący bieżącą działalnością 

samorządu uczniowskiego.

2. Rada Samorządu podlega bezpośrednio zgromadzeniu wszystkich uczniów 

szkoły jako samorządowi uczniowskiemu.

3. Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku szkolnym.

4. Kadencja Rady Samorządu trwa rok..

5. W skład rady wchodzi 21 członków.
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Rozdział II

ZASADY WYBIERANIA ORGANÓW SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO
§ 2

1. Komisję wyborczą powołuje istniejący samorząd.

2. W skład komisji wchodzi 5 osób – reprezentantów klas IV – VI.

3. Prawo zgłaszania kandydatów do samorządu mają samorządy klas IV – VI.

4. Lista kandydatów do samorządu winna zawierać po 3 kandydatury na jedno 

miejsce mandatowe.   

§ 3

1. Wybory do Rady Samorządu odbywają się 1 czerwca.

2. Wybory  odbywają  się  w  głosowaniu  równym,  tajnym,  powszechnym 

i bezpośrednim.

3. Wybrani  zostają ci  kandydaci,  którzy uzyskali  największą liczbę ważnych 

głosów.

4. Przy równej liczbie uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym 

swoim posiedzeniu.

§ 4

1. Kampania wyborcza rozpoczyna się na dwa tygodnie przed wyborami.

2. Wszyscy  kandydaci  mają  prawo  wygłaszania  własnych  poglądów 

i prezentowania programów wyborczych na spotkaniach z wyborcami oraz 

w formie pisemnej, np. plakaty, gazetki.

§ 5

1. Rada samorządu powołuje komisję skrutacyjną.

2. Do  zadań  komisji  należy  przygotowanie  kart  wyborczych,  obliczenie 

wyników głosowania i podanie ich na apelu szkolnym.

3. Komisja skrutacyjna przyjmuje odwołania od wyników głosowania.

4. Odwołania muszą być rozpatrzone w ciągu trzech dni.
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Rozdział III

WEWNETRZNA STRUKTURA ORGANÓW SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO.

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ
§ 6

1. Rada samorządu wybiera ze swego grona:

 przewodniczącego zarządu,

 dwóch zastępców przewodniczącego,

 sekretarza, skarbnika,

 przewodniczących sekcji: naukowej, plastycznej, sportowej, rozrywkowej 

i porządkowej.

2. Tworzą oni kierownictwo organu. 

3. Wybierani  są  przez  wszystkich  członków organu  i  mogą  być  przez  nich 

odwoływani (nawet przed upływem kadencji).

4. Sposób głosowania ustala każdorazowo zebranie rady samorządu.

§ 7

1. Zebrania rady samorządu odbywają się raz w miesiącu.

2. W zebraniach mogą uczestniczyć  osoby spoza rady,  np.  nauczyciele,  inni 

uczniowie.

3. Uchwały podejmuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu rady samorządu.

Rozdział IV

RAMOWY PLAN DZIAŁANIA ORGANÓW SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO
§ 8

1. Rada samorządu opracowuje program działania samorządu na daną kadencję.
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2. W programie działania  zawarte  są  zagadnienia,  które  będą  podejmowane, 

sposób i termin ich realizacji.

3. Program  samorządu  uczniowskiego  zostanie  przedstawiony  całej 

społeczności uczniowskiej na początku roku szkolnego (wrzesień).

§ 9

1. Rada  samorządu  ma  prawo  uchwalania  wniosków i  wyrażania  opinii  we 

wszystkich sprawach szkoły.

2. Opinie  i  wnioski  mogą  być  kierowane  do  dyrektora  szkoły,  rady 

pedagogicznej i rady szkoły.

§ 10

1. Zebrania rady samorządu odbywają się raz w miesiącu.

2. Zebrania sekcji odbywają się raz w miesiącu.

3. Posiedzenia  rady  samorządu  protokołowane  są  w  protokolarzu  rady 

samorządu, za który odpowiada sekretarz rady.

Rozdział V

ZASADY OPRACOWANIA OPINII O PRACY NAUCZYCIELA
§ 11

1. Członkowie rady samorządu zasięgają opinii o pracy danego nauczyciela.

2. Informacji  ustnych  o  pracy  danego  nauczyciela  udzielają  uczniowie  tych 

klas, w których pracuje nauczyciel.

3. Rada samorządu opracowuje pisemną opinię o pracy danego nauczyciela i 

przedstawia ją samorządom tych klas, w których uczy dany nauczyciel.

4. Przewodniczący rady samorządu przekazuje opinię dyrektorowi szkoły,
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Rozdział VI

SPOSOBY DOKUMENTOWANIA DZIAŁALNOŚCI 

ORGANÓW I INFORMACJI
§ 12

1. Obrady  poszczególnych  organów  samorządu  uczniowskiego  są 

protokołowane w protokolarzu, za który odpowiada sekretarz.

2. Podjęte przez radę samorządu uchwały są podawane do wiadomości całej 

społeczności  uczniowskiej  na  apelach  szkolnych  i  poprzez  pisemną 

informację na tablicy ogłoszeń samorządu uczniowskiego.

3. Rada samorządu posługuje się pieczątką podłużną o treści:

Samorząd Uczniowski
Szkoła Podstawowa nr 2

82 – 550 Prabuty

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13

1. W celu wymiany informacji i współdziałanie z innymi organami szkoły rada 

samorządu zaprasza na swoje zebrania dyrektora szkoły oraz kierownictwo 

pozostałych organów szkoły.

2. Rada samorządu poprzez różne formy swego działania zapewnia realizację 

uprawnień statutowych społeczności uczniowskiej:

 prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 

i stawianymi wymaganiami,

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

 prawo  do  takiego  organizowania  życia  szkolnego,  które  umożliwia 

zachowanie  właściwych  proporcji  między  wysiłkiem  szkolnym, 

a możliwością rozwijania i zaspakajania zainteresowań,

 prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

5



 prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej  zgodnie  z  własnymi  potrzebami  i  możliwościami 

organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

 prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 14

W  przypadku  nie  respektowania  statutowych  uprawnień  samorządu 

uczniowskiego  przez  inne  organy  szkoły  obowiązuje  tryb  postępowania 

w sytuacjach konfliktowych zawarty w statucie szkoły.
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