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Regulamin  

Samorządu Uczniowskiego 

w Szkole Podstawowej nr 124 

 
§ 1 

 

Postanowienia ogólne: 

 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły klas IV-VIII. 

3. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i 

opinie we wszystkich sprawach Szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów. 

 

§ 2 

 

 

Skład i zadania Rady Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Skład Rady Samorządu: 

A. przewodniczący samorządu, 

B. zastępca przewodniczącego samorządu, 

C. przewodniczący sekcji kulturalno - rozrywkowej, 

D. przewodniczący sekcji dekoratorskiej, 

E. przewodniczący sekcji do spraw nauki, 

F. przewodniczący sekcji sportowej. 

2. Zadania przewodniczącego samorządu: 

A. reprezentuje samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

B. prowadzi uroczystości szkolne, 

C. wraz z opiekunem samorządu pomaga w działalności i nadzoruje pracę 

pozostałych członków samorządu, 

D. z pomocą opiekuna samorządu pośredniczy w sporach pomiędzy uczniami, 

E. z pomocą opiekuna samorządu pośredniczy w sporach pomiędzy 

nauczycielami i uczniami, 

F. wykonuje inne zadania ustalone dla niego w planie pracy na dany rok szkolny. 

3. Zadania zastępcy przewodniczącego samorządu: 

A. wykonuje wszystkie zadania przeznaczonego dla przewodniczącego 

w przypadku jego nieobecności, 

B. współpracuje z przewodniczącym i opiekunem samorządu w wykonywaniu 

zadań. 

4. Zadania przewodniczącego sekcji kulturalno – rozrywkowej: 

A. na początku roku szkolnego wśród członków sekcji rozdziela zadania 

i nadzoruje ich wykonanie, 

B. organizuje zajęcie i imprezy zgodnie z planem pracy na dany rok. 

5. Zadania przewodniczącego sekcji dekoratorskiej: 

A. na początku roku szkolnego wśród członków sekcji rozdziela zadania 

i nadzoruje ich pracę, 

B. pilnuje wykonywania, co miesiąc aktualnej dekoracji na wyznaczonej tablicy, 

C. dba o estetykę i aktualność informacji na tablicy samorządu uczniowskiego, 

D. czuwa nad estetycznym wystrojem i aktualnością dekoracji na górnym 

korytarzu i w klasach, 
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E. prowadzi Złotą Księgę. 

6. Zadania przewodniczącego sekcji do spraw nauki: 

A. na początku roku szkolnego wśród członków sekcji rozdziela zadania i 

nadzoruje ich pracę, 

B. organizuje pomoc koleżeńską w nauce w klasach IV – VIII. 

7. Zadania przewodniczącego sekcji sportowej: 

A. na początku roku szkolnego wśród członków sekcji rozdziela zadania i 

nadzoruje ich pracę, 

B. organizuje rozgrywki sportowe dla klas IV – VIII. 

 

 

§ 3 

 

Zadania opiekuna Samorządu: 

 

1. Czuwa nad całokształtem pracy samorządu. 

2. Pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów pomiędzy uczniami oraz zapobiega 

konfliktom między uczniem a nauczycielem z pomocą przewodniczącego samorządu. 

3. Organizuje współdziałanie samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami 

działającymi w Szkole. 

4. Czuwa nad właściwym przebiegiem wyborów do samorządu. 

 

§ 4 

 

Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego: 

 

1. Wybór przewodniczącego samorządu i jego zastępcy: 

A. wybory odbywają się co rok w pierwszym tygodniu czerwca, chyba że 

zaistnieje konieczność zmiany przewodniczącego lub jego zastępcy, to 

dopuszcza się inny termin wyborów, 

B. bierne prawo wyborcze mają uczniowie klas IV – VIII, 

C. czynne prawo wyborcze mają uczniowie klas IV – VII, 

D. wybory przeprowadza Komisja Wyborcza składająca się z 6 osób wybranych 

w jawnym głosowaniu spośród uczniów klas szóstych. 

2. Do obowiązków Komisji Wyborczej należy: 

A. przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 

B. przygotowanie wyborów, 

C. przeprowadzenie wyborów, 

D. obliczanie głosów, 

E. sporządzenie protokołu, 

F. ogłoszenie wyników wyborów. 

3. Nad właściwym przebiegiem wyborów czuwa opiekun samorządu. 

4. Wybory przewodniczącego i jego zastępcy: 

A. kandydaci powinni wziąć udział w kampanii wyborczej trwającej 2 tygodnie 

przed wyborami (plakatowanie, mityngi, apele), 

B. na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczane są alfabetycznie, 

C. wybory są tajne, 

D. karty do głosowania wrzucane są do urny wyborczej, 
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E. przewodniczącym i jego zastępcą zostają osoby z największą liczbą głosów. 

5. Wybór przewodniczących sekcji: 

A. do 10 września każdego roku ogłasza się nabór uczniów z klas IV- VIII  

chętnych do pracy w poszczególnych sekcjach, 

B. przewodniczącego sekcji wybiera się w jawnym głosowaniu spośród uczniów, 

którzy zgłosili się do pracy w danej sekcji, 

C. całkowity skład sekcji, wybór przewodniczącego i propozycje działań dla 

danej sekcji na dany rok szkolny należy przygotować do 30 września. 

 

§ 5 

 

 Przepisy końcowe: 

 

1. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców 

z samorządem powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych 

stron. 

2. Regulamin jest uchwalony na zebraniu Rady Samorządu z udziałem 

przewodniczących klas IV-VIII. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 

 

 

 

 

Zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 13 listopada 2017r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


