
 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

w Szkole Podstawowej nr 4  

z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie 
 

 Na podstawie art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 /Dz. U. Z 1991 r. Nr 95 

poz. 425/ ze zmianami oraz §23 Zespołu Szkół Nr 4 im. Marynarki Wojennej RP  

w Wołominie ustala się co następuje:  

Rozdział I  

Organy Samorządu Uczniowskiego: 

1. Samorząd Uczniowski zwany dalej "samorządem" jest reprezentantem ogółu uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w 

Wołominie.  

2. Samorząd utworzony jest z samorządów klasowych klas I-III i IV-VIII Szkoły 

Podstawowej, w skład których wchodzą przewodniczący klasy,  

z-ca przewodniczącego, skarbnik, sekretarz.  

3. Kadencja samorządu trwa jeden rok szkolny.  

4. Do 20 września danego roku szkolnego na walnym zebraniu, w głosowaniu równym, 

tajnym i powszechnym samorząd wybiera: przewodniczącego, zastępcę, sekretarza, 

skarbnika.  

5. Pozostali członkowie samorządu tworzą różne sekcje, w zależności od zaistniałych 

potrzeb.  

6. Zakres działania i obowiązków poszczególnych organów samorządu ustalany jest na 

walnym zebraniu, a korygowany w ciągu roku na comiesięcznych spotkaniach.  

7. Uchwały samorządu zapadają większością głosów, przy czym dla ich ważności 

wymagana jest obecność co najmniej polowy liczby uczniów uprawnionych do 

głosowania.  

8. W przypadku równości głosów, spór w danej sprawie rozstrzyga stanowisko 

przewodniczącego samorządu.  

9. W zebraniach samorządu uczniowskiego mogą brać udział, bez prawa głosowania, 

inni uczniowie szkoły.  

10. Członkowie samorządu korzystając z pomocy opiekuna, ustalają ramowy plan pracy 

na rok szkolny, skorelowany z planem dydaktyczno wychowawczym szkoły.  

Rozdział II  

Zakres działania organów samorządu.  

1. Obowiązkiem przewodniczącego samorządu uczniowskiego jest:  

a) zwoływanie i prowadzenie zebrań,  

b) przedkładanie dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej postanowień i uchwał 

oraz występowania w sprawach spornych uczeń-nauczyciel,  



c) czuwanie nad realizacją planu pracy samorządu uczniowskiego,  

2. Przewodniczącego samorządu uczniowskiego odwołuje walne zebranie członków,  

w ciągu roku jeżeli:  

a) przewodniczący nie wypełnia swoich obowiązków zapisanych w regulaminie,  

b) przewodniczący zachowuje negatywną postawę społeczno moralną  

i uczniowską.  

3. Z-ca przewodniczącego samorządu uczniowskiego:  

a) wspomaga w działaniach przewodniczącego samorządu,  

b) kieruje i nadzoruje praca sekcji szkolnych,  

c) ustala i nadzoruje dyżury klas na terenie szkoły,  

4. Skarbnik samorządu uczniowskiego:  

a) zbiera fundusze,  

b) prowadzi rachunki oraz na zebraniach składa sprawozdania o stanie finansów.  

5. Sekretarz samorządu uczniowskiego:  

a) prowadzi dokumentację samorządu,  

b) przekazuje informacje o podjętych działaniach samorządu przedstawicielom 

poszczególnych klas.  

6. Sekcje samorządu uczniowskiego:  

a) działaniami sekcji kieruje kierownik sekcji, który konsultuje się z zastępcą 

samorządu,  

b) prace poszczególnych sekcji wyznacza plan pracy samorządu.  

 

Rozdział III  

Zadania Samorządu Uczniowskiego.  

1. Samorząd opiera swoją działalność na aktywności ogółu uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP  

w Wołominie.  

2. Do zadań samorządu należy:  

a) obrona praw ucznia,  

b) aktywne uczestnictwo w życiu kulturalno-oświatowym szkoły,  

c) reprezentowanie szkoły na zewnątrz,  

d) organizowanie szkolnych imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych,  

e) współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz młodzieży  

w celu rozszerzania zainteresowań, kształcenia zdolności, ponoszenia 

efektywności pracy samorządu,  

f) wspieranie akcji mających na celu pomoc dzieciom biednym, z rodzin 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym,  

g) aktywne włączanie się do działań na rzecz środowiska oraz czynny udział  

w akcjach humanitarnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym,  

h) dążenie do nawiązania współpracy z innymi samorządami szkół w celu 

wymiany doświadczeń,  

i) pobudzanie aktywności wśród uczniów zachęcanie ich swoją postawa  

do osiągania jak najlepszych wyników w nauce i właściwym zachowaniu,  

j) przestrzeganie Statutu i regulaminu Szkoły oraz uchwał dyrektora szkoły  

i rady pedagogicznej,  



k) podejmowanie działań zgodnych z regulaminem samorządu i przyjętym 

planem pracy,  

l) gromadzenie funduszy na rozwijanie swojej bazy i zaplecza.  

Rozdział IV  

Prawa Samorządu Uczniowskiego.  

1. Samorząd Uczniowski ma prawo do przedstawienia radzie pedagogicznej, radzie 

rodziców lub dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkolnych,  

a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich 

jak:  

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem  

i stawianymi wymaganiami,  

b) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,  

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania  

i zaspokojenia własnych zainteresowań,  

d) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,  

e) prawo do zarządzania swoimi środkami finansowymi, prawo do uzyskania 

pomocy dyrektora, nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań ujętych  

w regulaminie i planie pracy,  

f) prawo do uzyskania pomocy dyrektora, nauczycieli i wychowawców  

w realizacji zadań ujętych w regulaminie i planie pracy 

g) prawo do posiadania oznak organizacyjnych,  

h) prawo do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, ale w porozumieniu  

z dyrektorem,  

i) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcje opiekuna samorządu,  

j) prawo wyboru rzecznika praw ucznia.  

2. Przedstawiciel samorządu uczniowskiego, na wniosek dyrektora i za zgodą rady 

pedagogicznej, może brać udział w posiedzeniach rady pedagogicznej /bez prawa 

głosowania/,  

3. Przedstawiciel samorządu uczniowskiego , na wniosek dyrektora, może brać udział  

w Komisji Egzaminacyjnej - bez prawa głosu.  

Rozdział V  

Postanowienia końcowe.  

1. Za aktywny udział w realizacji zadań samorządu uczniowskiego przyznawane są 

wyróżnienia i nagrody.  

2. Działalność samorządu może zostać zwieszona w ciągu roku przez dyrektora szkoły, 

jeżeli samorząd rażąco narusza Statut i regulamin samorządu uczniowskiego.  

3. Zmiany w regulaminie samorządu uczniowskiego mogą być dokonywane poprzez 

aneksowanie lub tworzenie jednolitego tekstu za pomocą uchwały samorządu 

uczniowskiego po skonsultowaniu z radą pedagogiczną i radą rodziców. 

  



 


