
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 

IM. ADAMA MICKIEWICZA 

W OPOLU 



Samorząd Uczniowski działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty i statutem 

szkoły. Szczegółowe zasady działania Samorządu Uczniowskiego określa 

niniejszy regulamin. 

§1  

Cele, zadania i ogólne działalności Samorządu Uczniowskiego 

I.    Celem samorządu jest: 

1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych 

problemów oraz partnerstwo uczniów z nauczycielami w realizacji 

celów wychowawczych szkoły. 

2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów 

i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności 

za pozytywny wizerunek szkoły. 

3. Kształcenie umiejętności zespołowego działania stwarzania warunków 

do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów. 

II.    Do zadań samorządu należy: 

1. Pomoc w sprawowaniu pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym 

wykonywaniem obowiązków ucznia. 

2. Integrowanie środowiska uczniowskiego. 

3. Współdziałanie z władzami szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców, władzami lokalnymi. 

4. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, 

spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności 

uczniowskiej. 

5. Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej  

i  rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami  

w porozumieniu z dyrektorem. 

6. Ochrona praw uczniowskich, w szczególności prawa do jawnej  

i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 

7. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, inspirowanie do udziału  

w pracy społecznie użytecznej w środowisku. 



8. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród w tym nagrody dyrektora 

szkoły. 

9. Dbanie w całokształcie swojej działalności o dobre imię i honor szkoły, 

kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

III.    Ogólne zasady działalności. 

Praca Samorządu Uczniowskiego zostaje podzielona na 4 sekcje: 

1. Sekcja informacyjna - jej zadaniem jest informować o pracach 

Samorządu Uczniowskiego w gazetce szkolnej pt. „Szuflada" oraz 

umieszczanie w gablocie. 

2. Sekcja kulturalna - jej zadaniem jest organizowanie imprez 

kulturalnych, spotkań z ciekawymi ludźmi, konkursów, dyskotek itp. 

3. Sekcja sportowa 

a) pomaga przy organizacji Dnia sportu 

b) organizuje konkursy, pogadanki propagujące zdrowy tryb życia  

i uprawianie sportu. 

4. Sekcja środowiskowa -  

jej zadaniem jest wykonywanie prac na rzecz środowiska i osiedla: 

- festyny szkolne 

- akcje ogólnopolskie, a w tym Sprzątanie Świata 

- akcja świątecznej pomocy 

- akcje charytatywne 

§2 

Organy Samorządu Uczniowskiego na poziomie szkoły 

1. Wszyscy uczniowie szkoły należą do Samorządu 

Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas - do 

samorządu klasowego. 

2.  Radę Delegatów stanowią trójki klasowe ki IV - VI. 

 



3. Zebranie Delegatów stanowi najwyższą władzę Samorządu 

Uczniowskiego w szkole. 

4. Mandat Delegata trwa jeden rok, aż do następnych wyborów. 

5. Rada Samorządu Uczniowskiego jest wybraną na okres jednego roku  

i jest jedyną reprezentacją ogółów uczniów szkoły w sprawach 

leżących w kompetencji Samorządu Uczniowskiego. 

6. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą: 

przewodniczący, zastępca, skarbnik i sekretarz. 

§3  

Organy Samorządu Uczniowskiego na poziomie klasy 

1. Organami Samorządu Uczniowskiego na poziomie klasy są: 

a) zebranie klasowe 

b) rada klasowa (zwana Samorządem Klasowym) 

2. Zebranie klasowe jest zebraniem ogółu uczniów klasy, ogłoszonym na  

lekcji wychowawczej. 

3. Rada klasowa jest powoływana we wrześniu, na okres roku szkolnego. 

4. W skład Rady Klasowej wchodzą: 
 

a) przewodniczący 

b) zastępca 

c) skarbnik 

ich nazwiska muszą być wpisane w dzienniku na stronie tytułowej. 

 

§4 

Najwyższą władzą samorządów: klasowego i szkolnego jest ogólne 

zebranie członków, funkcję najwyższej władzy samorządu szkolnego może 

spełniać także konferencja przedstawicieli samorządów klasowych. 



§5  

Do obowiązków władz szkoły należy, powoływanie opiekuna samorządu 

szkolnego z ramienia rady pedagogicznej, opiekunami samorządów klasowych 

są wychowawcy klas. 

§6  

Wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

1. Wybory odbywają się corocznie na początku września 

2. W wyborach bierze udział po trzech kandydatów z klas IV – VI 

3. Kandydatury zgłaszają samorządy klasowe 

4. Na dwa tygodnie przed wyborami rozpoczyna się kampania wyborcza 

5. Do głosowania uprawnieni są wszyscy uczniowie klas IV – VI 

6. Wybory są przeprowadzane przez Komisję Wyborczą (wybraną przez 

Radę Delegatów) 

7. Osoba, która uzyskała największą liczbę głosów zostaje 

przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, a pozostali uczniowie 

którzy uzyskali najlepsze wyniki tworzą Zarząd Samorządu 

Uczniowskiego 

 



Samorząd Szkolny 

 

Cele wychowawcze: 

 

 Wpajanie uczniom podstawowych zasad społecznego funkcjonowania. 

 Trening różnorodnych zachowań społecznych, np. kierowanie grupą, 

reprezentowanie interesów i stanowiska grupy na zewnątrz. 

 Wyzwalanie inicjatyw uczniów w podejmowaniu zadań społecznych. 

 Wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności 

za własne działania.  

 Zżycie się, integracja zespołów klasowych poprzez wspólne działanie  

i zabawę. 

 Wdrażanie do współuczestnictwa młodzieży w podejmowaniu ważnych 

dla niej i szkoły spraw, m.in. przyznawanie nagród i wyróżnień, 

planowanie tematyki godzin z wychowawcą, zagospodarowanie czasu 

wolnego. 

 

 

 


