
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

Samorząd Uczniowski powołany zostaje na podstawie art.55 ustawy o systemie oświaty                    

z dnia 7 września 1991r. Dz.U.95/91 poz.425 (z późniejszymi zmianami)  

§ 2. 

Regulamin niniejszy określa cele, organizację, prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego.  

 

II. CELE I ORGANIZACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 3. 

Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy wszystkich uczniów, dlatego musi działać 

prężnie i skutecznie. 

§ 4. 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 1 reprezentowani 

przez gospodarzy klas. Organem nadzorującym pracę Samorządu Uczniowskiego jest 

rada samorządu uczniowskiego.  

2. Radę uczniowską powołuje się na jeden rok szkolny. 

3. Radę tworzą:  

a) przewodniczący - uczeń trzeciej klasy,   

b) zastępca – uczeń drugiej klasy,  

c) sekretarz 

4. Opiekunem lub opiekunami Samorządu Uczniowskiego może być nauczyciel 

zaproponowany przez uczniów lub nauczyciel, który wyraża chęć pełnienia tej funkcji.  

5. O zasadach wyboru przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego decyduje opiekun 

samorządu, który ustala zasady kampanii wyborczej i zasady głosowania. 

6. Przekazanie władzy w szkole odbywa się na następujących zasadach: 

a) nowo powołana rada zaczyna funkcjonować z dniem pierwszego października, 

b) do tego czasu funkcję przewodniczącego pełni poprzedni zastępca,  

c) nowo powołana rada Samorządu Uczniowskiego opracowuje plan pracy na 

dany rok szkolny, przedkłada go do akceptacji dyrektorowi szkoły, 



d) członkowie rady Samorządu Uczniowskiego zobowiązani są do jak 

najlepszego wywiązywania się ze swoich obowiązków; w przypadku 

niewłaściwego pełnienia powierzonych funkcji Samorządu Uczniowskiego 

opiekun samorządu może je powierzyć innej osobie bądź osoba ta musi podać 

się do dymisji. 

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 5. 

 

1. Prawa i obowiązki członków rady uczniowskiej: 

a) wszystkich członków Samorządu Uczniowskiego obowiązuje statut szkoły 

oraz regulamin Samorządu Uczniowskiego, 

b) zebrania rady Samorządu Uczniowskiego i opiekunów z pozostałymi 

członkami Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w miesiącu, zaś  

zebrania rady Samorządu Uczniowskiego odbywają według potrzeb, 

c) Samorząd Uczniowski ma obowiązek interesować się problemami uczniów, 

starać się je rozwiązywać, 

d) członkowie Samorządu Uczniowskiego dbają o wspólne mienie uczniów 

(wyposażenie klas, szatni, gabinetów, toalet, etc.), 

e) Samorząd Uczniowski powinien utrzymywać stały kontakt z dyrekcją szkoły 

oraz gronem pedagogicznym,  

f) członkowie samorządu za pośrednictwem opiekunów mają prawo przedstawić 

na zebraniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców własne propozycje 

dotyczące celów działalności samorządu, 

g) Samorząd Uczniowski może posiadać własne fundusze, które służą do 

finansowania ich działalności; dysponentem funduszów jest rada Samorządu 

Uczniowskiego w porozumieniu z ich opiekunami, 

h) fundusze Samorządu Uczniowskiego mogą być tworzone:  

 z kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów pracę, 

 z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez,  

 ze środków przekazywanych przez radę rodziców, inne organizacje   

i instytucje 



i) fundusze Samorządu Uczniowskiego powinny być zdeponowane na rachunku 

Rady Rodziców z zaznaczeniem: ,,Fundusze Samorządu Uczniowskiego”,  

j)  Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego przedstawia sprawozdanie 

merytoryczne i finansowe ze swojej działalności na koniec każdego roku 

szkolnego. 


