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§ 1 
 Podstawy prawne 

Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej w Jasieniu zwany dalej Samorządem działa 
na podstawie: 
1/ art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr256 
poz.2572 ze zm.) 
2/ art. 6a ust. 5  ustawy z dnia 28 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela z. ( Dz. U. z 2006r., nr 
97, poz. 674 ze zm.)  
3/ §  28     Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu z dnia 1 września 1999r (ze 
zm.) 
4/ niniejszego Regulaminu. 

§ 2 
Struktura Samorządu Uczniowskiego. 

 
1.Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
2.Reprezentację Samorządu stanowią: 
   1/ Zarząd Samorządu 
   2/ aktyw Samorządu 
3.W skład Zarządu samorządu wchodzą: 
    1/ / przewodniczący 
    2/ zastępca przewodniczącego 
    3/ sekretarz 
    4/ skarbnik 
4. Aktyw samorządu tworzą wszyscy przewodniczący samorządów klasowych. 
4. Przewodniczący Samorządu jest głównym reprezentantem wszystkich uczniów w szkole,  
    prowadzi apele i uroczystości szkolne. 
5. Zastępca przewodniczącego pomaga wypełniać obowiązki przewodniczącego, a w razie  
    potrzeby zastępuje go. 
6. Sekretarz protokołuje zebrania zarządu i aktywu. 
7. Skarbnik zajmuje się zbiórką funduszy niezbędnych dla funkcjonowania samorządu oraz  
   prowadzi zeszyt rozliczeń. 
 

§ 3 
 Zasady wybierania Samorządu Uczniowskiego. 

 
1. Zarząd Samorządu jest wybierany przez głosowane równe, tajne i powszechne. 
2. Wybory do Samorządu odbywają się co roku w 3 dekadzie maja. 
3. Kandydatów do Zarządu zgłaszają uczniowie klas I – VI. 
4. Kampania wyborcza trwa nie dłużej niż dwa tygodnie i nie może zakłócać pracy szkoły, 

a formy kampanii muszą być uzgadniane z opiekunami Samorządu lub wychowawcą 
klasy i Dyrektorem szkoły. 

5. Kandydat na przewodniczącego zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia 
wyborcom własnego programu działania. 

6. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów w obecności          
co najmniej połowy wszystkich uczniów. 

7. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa Komisja Wyborcza. 
8. W skład Komisji Wyborczej wchodzą przedstawiciele dotychczasowego Zarządu. 
9. Kadencja Zarządu Samorządu trwa przez okres roku szkolnego. 
10. Ten sam uczeń może pełnić tę samą funkcję co najwyżej przez dwie kadencje. 
11. Wybrane organy  Samorządu są jedynymi przedstawicielami ogółu uczniów. 
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§ 4 
Wewnętrzna struktura Samorządu Uczniowskiego. 

 
1. Zarząd  Samorządu wybiera ze swego grona przewodniczącego, który wybiera  spośród 

pozostałych członków Zarządu  zastępcę. Pozostali członkowie zarządu to skarbnik i 
sekretarz. 

2. Aktyw Samorządu tworzą przewodniczący klas I – VI, oraz ich zastępcy. 
3. Samorząd w zależności od potrzeb powołuje sekcje. Na czele każdej sekcji stoi 

przewodniczący, który koordynuje działalność sekcji. 
4. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków Zarządu. 
 

§ 5 
Zadania Samorządu Uczniowskiego. 

 
   Samorząd Uczniowski realizuje następujące zadania: 

1. organizuje lub współorganizuje apele i uroczystości szkolne, 
2. mobilizuje uczniów do podejmowania i wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, 

środowiska, 
3. jest organizatorem i współorganizatorem różnych konkursów ( m.in. ,,Klasa na medal”) 

oraz imprez rozrywkowych, 
4. czuwa nad poszanowaniem przez uczniów sprzętu i urządzeń szkolnych, 
5. organizuje i zachęca do udziału w akcjach charytatywnych ( np. paczki mikołajowe            

dla dzieci z rodzin ubogich ), 
6. organizuje pomoc koleżeńską uczniom mającym trudności w nauce, uczniom                 

po dłuższej chorobie, 
7. rozstrzyga spory, łagodzi konflikty między uczniami, 
8. dba o dobre imię i honor szkoły, kultywuje i wzbogaca jej tradycje,  
9. opiniuje, na wniosek dyrektora szkoły, pracę nauczycieli. 

 
 

§ 6 
Prawa Samorządu Uczniowskiego. 

 
Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły 
wnioski i opinie w sprawach wymagających konsultacji Samorządu, w szczególności 
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak: 

 
1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymogami. 
2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny z postępów w nauce i zachowaniu, 
3. prawo do przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno – wychowawczego 

szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, 
4. prawo do przedstawiania Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców 

opinii, potrzeb i problemów swoich, koleżanek i kolegów, 
5. prawo współuczestniczenia z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych 

warunków pracy i nauki oraz zapewnienia pomocy uczniom znajdującym się                         
w trudnej sytuacji życiowej ( w miarę posiadanych środków ), 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


6. prawo uczestniczenia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w różnych kołach 
zainteresowań ( jeśli takie są utworzone ), oraz organizowanie wypoczynku i 
rozrywki w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, 

7. prawo posiadania gazetki ściennej, gazety szkolnej oraz  prowadzenia apeli w celu 
informowania ogółu uczniów o swojej działalności, 

8. prawo zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród, 
9. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 
 

 
§ 7 

 Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. 
 

1. Nad działalnością Samorządu czuwają opiekunowie, wybierani corocznie spośród  
członków Rady Pedagogicznej szkoły. 

2. Propozycje opiekunów Samorządu składa Dyrektorowi Zarząd Samorządu, po 
uzgodnieniu z aktywem Samorządu. 

3. Nauczyciel, którego Samorząd Uczniowski wskazuje jako swojego opiekuna, musi 
wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji. W przypadku braku zgody nauczyciela Dyrektor 
wyznacza innego nauczyciela. 

 
 

§ 8 
 Zasady działania Samorządu Uczniowskiego. 

 
1. Podstawą działania Samorządu w danym roku szkolnym jest jego Regulamin oraz 

roczny plan pracy opracowany przez zarząd, aktyw i opiekunów Samorządu,                   
zatwierdzony  przez dyrektora szkoły. 

2. Plan pracy opracowuje się do końca II dekady września. 
3. Posiedzenia organów samorządu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu a w razie 

potrzeby częściej, na wniosek: opiekuna Samorządu, dyrektora szkoły lub członków 
poszczególnych organów. 

4. Zarząd  oraz opiekunowie Samorządu przedstawiają  Samorządowi i Radzie 
Pedagogicznej w każdym półroczu sprawozdanie ze swej  działalności. 

5. Regulamin imprez, zabaw i dyskotek, organizowanych przez Samorząd, zawiera 
załącznik do Regulaminu. 

 
 

§ 9 
Finanse Samorządu Uczniowskiego. 

 
1. Samorząd Uczniowski może uzyskiwać dochody: 

      1/ ze sprzedaży biletów na dyskotekę, 
       2/ z organizowania zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów i innych, 
       3/ ze sprzedaży surowców wtórnych, 
       4/ ze środków przekazanych przez sponsorów, 
       5/ z innych źródeł. 

2.  Finanse Samorządu prowadzi Skarbnik. Wszelkie operacje finansowe      
ewidencjonowane są w księdze przychodów i rozchodów prowadzonej przez skarbnika 
przy pomocy opiekuna samorządu Uczniowskiego. 

3. Fundusze samorządu gromadzone są na książeczce SKO. 
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§ 10 
Dokumenty Samorządu Uczniowskiego. 

 
  Dokumentację Samorządu Uczniowskiego stanowią: 

1. roczny plan pracy Samorządu,  
2. sprawozdania z działalności za I i II półrocze, 
3. regulaminy: 

         1/samorządu 
         2/ dyskotek i zabaw szkolnych 

4. zeszyt wpływów i wydatków, 
5. zeszyt protokołów, 
6. kronika Samorządu. 

 

§ 11 

Tryb odwoływania z pełnionej funkcji. 

1.  W przypadku okoliczności wymienionych w ust.2 można odwołać  członka Rady    

    Samorządu Uczniowskiego  z pełnionej funkcji, co  nie oznacza równoczesnego  

    pozbawienia członkostwa w  strukturach samorządu. 

2. Odwołanie członka Rady samorządu może nastąpić na podstawie: 

    1/ niewypełnienia obowiązków i zadań wynikających z pełnionej funkcji, 

    2/ naruszanie postanowień regulaminu samorządu oraz statutu i regulaminu szkoły, 

    3/ działania na szkodę społeczności uczniowskiej, Rady Samorządu i innych organów  

       Szkoły. 

3. Odwołanie może nastąpić na wniosek: 

    1/ członków samorządu, 

    2/ opiekuna samorządu, 

    3/ rady pedagogicznej, 

    4/ dyrektora szkoły, 

     5/ Rady Rodziców. 

4. Pisemny wniosek o odwołanie wnioskodawca składa opiekunowi Samorządu, który 
informuje o wniesionym wniosku dyrektora szkoły. 
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5. Opiekun samorządu w terminie 7 dni od wpłynięcia wniosku zwołuje zebranie, w którym 
uczestniczą: 

    1/ zarząd i aktyw samorządu, 

    2/ opiekun samorządu, 

    3/ wnioskodawca. 

7. Członkowie zebrania, po wysłuchaniu uzasadnienia wniosku podejmują większością 
głosów w głosowaniu jawnym decyzję o odwołaniu. 

8. O podjętej decyzji opiekun samorządu informuje dyrektora szkoły oraz rodziców 
ucznia. 

§ 10. Postanowienia końcowe. 
 

1. Przedstawiciele Samorządu występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą z tego 
powodu ponosić jakichkolwiek konsekwencji. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu 
decyduje Dyrektor szkoły w porozumieniu z opiekunami i Zarządem Samorządu 
Uczniowskiego. 

3. Samorząd może używać podłużnej pieczęci o treści :  
 
  Samorząd Uczniowski  Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu. 
 
 
 
 
 
 
……………………………   …………………………………     …………………………… 
Przewodniczący Samorządu                       Opiekun Samorządu                            Dyrektor szkoły 
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Regulamin dyskotek, zabaw i imprez szkolnych 
odbywających się 

w Publicznej Szkole Podstawowej  w Jasieniu 
 
 
 

1. Dyskoteka, zabawa jest imprezą szkolną dającą wzór aktywnego i kulturalnego 
sposobu spędzania wolnego czasu. 

 
2. Dyskoteka, zabawa może być imprezą organizowaną przez Radę Rodziców, 

Samorząd Uczniowski, samorządy klasowe po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. 
 

3. Udział w dyskotece biorą wyłącznie uczniowie naszej szkoły. 
 

4. Uczniowie uczestniczący w dyskotece powinni przedstawić organizatorowi 
pisemną zgodę rodziców. 

 
5. Dyskoteki szkolne odbywają się w terminie wyznaczonym przez SU w godzinach 

ustalonych przez Samorząd i opiekunów. 
 

6. Dyskoteka odbywa się we wskazanym pomieszczeniu. Zabrania się przebywania 
uczestnikom dyskoteki w innych miejscach szkoły. 

 
7. Wszystkich uczestników dyskoteki obowiązuje zmiana obuwia i korzystanie                    

z wyznaczonej sali ( szatni ). 
 

8. Wyjście poza budynek szkoły w czasie trwania dyskoteki jest równoznaczne                   
z jej opuszczeniem. 

 
9. Uczestnik dyskoteki jest zobowiązany dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz 

swoich kolegów. Palenie przez uczestników dyskoteki tytoniu, picie alkoholu, 
używanie narkotyków lub innych środków odurzających jest zabronione. 

 
10. Opiekę nad uczestnikami i odpowiedzialność za nich na terenie szkoły ponoszą 

wyłącznie organizatorzy. 
 

11. Za ład i porządek oraz bezpieczeństwo uczniów odpowiada jej organizator                    
( opiekun ) wraz z przedstawicielami sekcji kulturalnej. 

 
12. Za umyślne szkody wyrządzone przez uczniów na terenie szkoły w czasie trwania 

dyskoteki odpowiadają sprawcy szkody. 
 

13. W zakresie organizowania dyskotek zobowiązuje się organizatora ( opiekuna )            
do współdziałania z rodzicami. 
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