
Regulamin Samorządu Szkolnego 
 
Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia  
7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r, poz. 425 z późniejszymi 
zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu. 
 
Cele: 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
2. Celem działania Samorządu jest rozwijanie samorządności szkolnej i kształtowanie 

postaw współodpowiedzialności i współdziałania opartych na demokratycznych 
zasadach współŜycia między ludzi. 

 
 
 
Struktura organizacyjna: 
 

1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
2. Uczniowie szkoły w demokratycznych wyborach wybierają przedstawicieli 

Samorządu Uczniowskiego: przewodniczącego oraz dwóch zastępców na jeden rok 
szkolny.  

3. Przewodniczący i zastępcy reprezentują uczniów Szkoły Podstawowej nr 107, 
koordynują prace Samorządu, biorąc udział w prowadzeniu zebrań. 

4. Przewodniczący oraz zastępcy wybierani spośród uczniów klas IV-VI.  
5. Uczniowie poszczególnych klas tworzą Samorządy Klasowe. W wyborach klasowych 

wybierani są przedstawiciele Samorządu Klasowego: przewodniczący, zastępca i 
skarbnik oraz reprezentanci do Samorządu Szkolnego. 

6. Uchwały i postanowienia samorządu Szkolnego podejmowane są podczas zebrań w 
obecności zarządu Samorządu Uczniowskiego i przedstawicieli Samorządów 
Klasowych. 

7. Zebrania samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w ciągu miesiąca. 
8. W czasie zebrań omawiane są zadania do realizacji, oceniane są wykonane zadania. 

 
 
 
Zadania samorządu Uczniowskiego: 
 
 

9. Samorząd Szkolny moŜe przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz 
Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach 
dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw 
uczniów, do których naleŜą: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, 
celami i stawianymi wymaganiami; 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;  
c) prawo do organizacji Ŝycia szkolnego, umoŜliwiającego zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a moŜliwością zaspokajania 
własnych zainteresowań; 

d) prawo redagowania gazetki szkolnej; 



e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i moŜliwościami 
organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem; 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.  
 

10.  Opinii Samorządu moŜe zasięgnąć dyrektor szkoły przy dokonywaniu oceny pracy 
nauczyciela. 

 
11. Główne zadania Samorządu to: 

a) obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów 
klasowych, 

b) czynne uczestniczenie w Ŝyciu szkoły- współtworzenie obowiązujących zasad, 
współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
zadań szkoły, 

c) wdraŜanie uczniów do samorządu oraz zachęcanie do aktywnego włączenia się 
w działalność Szkoły,  

d) organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami 
uczniów i moŜliwościami Szkoły, 

e) organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub 
mających trudności w nauce. 

 
12. Opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawuje nauczyciel- opiekun samorządu. 

 
13. Do zadań opiekuna samorządu naleŜy:  

a) wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego,  
b) pomoc w planowaniu i realizowaniu działań Samorządu Uczniowskiego, 
c) pomoc w przygotowaniu Regulaminu Samorządu Uczniowskiego. 

 
Przepisy dodatkowe 

1. Samorząd Uczniowski moŜe współpracować z innymi organizacjami młodzieŜowymi 
za wiedzą i zgodą Dyrektora szkoły. 

2. Samorząd moŜe współpracować z samorządami innych szkół. 
3. Zebrania Samorządu odbywają się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. 
4. Dyrektor Szkoły zawiesza lub uchyla uchwałę, postanowienia samorządu, jeŜeli jest 

ono niezgodne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.  


