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Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Samorząd    Uczniowski    działa    na   podstawie   art.  55   Ustawy   o  systemie   oświaty  

z  dnia  7 września  1991  roku  (Dz. U.  Nr 95  z  dnia  25  października  1991 r.  poz.  425  

z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego regulaminu.  

 

§ 2 

 

Reprezentacja uczniów szkoły przyjmuje nazwę  „Samorząd Uczniowski”, w skrócie „SU”.  

 

§ 3 

 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły klas I-VI.  

 

§ 4 

 

Warunki do działalności Samorządu Uczniowskiego organizuje Dyrektor szkoły.  

 

§ 5 

 

Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły Podstawowej nr 64 im. Hansa 

Christiana Andersena w Łodzi.  

 

 

Rozdział II 

 

Organy Samorządu Uczniowskiego  

 

§ 6 

 

Organy Samorządu Uczniowskiego są reprezentantami ogółu uczniów szkoły. 

 

 

§ 7 

 

Uczniowie szkoły tworzą następujące organy:  

 a) uczniowie klasy,  

 b) Samorządy klasowe,  

 c) zebranie wszystkich Samorządów Klasowych,  

 d) szkolny Samorząd Uczniowski.  

 

 

 



§ 8 

 

1. Samorządy Klasowe wybierane są w sposób określony przez uczniów każdej klasy, pod 

kierunkiem wychowawcy klasy.  

2. Samorządy Klasowe mogą składać się z trzech do pięciu osób.  

3. W skład Samorządu Klasowego wchodzą:  

a) przewodniczący,  

b) zastępca przewodniczącego,  

c) skarbnik.  

4. Zmiany w Samorządach Klasowych przeprowadzane są na zebraniu klasowym w zależności   

od potrzeb.  

 
§ 9 

 
1. Organami Samorządu Uczniowskiego jest Rada Samorządu składająca się z: 
a) przewodniczącego,  

b) zastępcy przewodniczącego,  

c) skarbnika,  

d) sekretarza. 

 

 

Rozdział III 

 

 Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego  
 

 

§ 10 

 

1. Samorząd Klasowy:  

a) reprezentuje ogół uczniów klasy,  

b) współpracuje z Radą Samorządu Uczniowskiego,  

c) organizuje „życie” klasy,  

d) inicjuje i organizuje akcje i imprezy klasowe. 

 

 

§ 11 

 

1.Zebranie wszystkich Samorządów Klasowych:  

a) ustala zasady tworzenia i kryteria wyboru Samorządu Uczniowskiego,  

b) planuje pracę Samorządu Uczniowskiego (uroczystości, imprezy, akcje, konkursy),  

c) zatwierdza roczny plan pracy Samorządu Uczniowskiego,  

d) przedstawia dyrektorowi wnioski dotyczące działalności Samorządu Uczniowskiego, udziału 

uczniów w życiu szkoły.  

 

 

 



 

§ 12 

 

Rada Samorządu Uczniowskiego:  

a) podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działania Samorządu,  

b) opracowuje plan prac Samorządu,  

c) kieruje bieżącą pracą Samorządu,  

d) informuje o prawach i obowiązkach uczniów,   

e) prowadzi gazetkę informacyjną,  

f) organizuje imprezy szkolne  

g) inicjuje i przeprowadza różne akcje na terenie szkoły, 

h) dba o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

 

§ 13 

 

1. Samorząd Uczniowski może przedstawić dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej opinie   

we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów takich jak: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymogami; 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

c) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu          

z nauczycielami i dyrektorem szkoły; 

e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu; 

f) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwej proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych 

zainteresowań. 

 

§ 14 
 

1. Zebranie wszystkich Samorządów Klasowych zwołuje opiekun Szkolnego Samorządu.  

2. Zebranie Samorządu Uczniowskiego może być zwołane na wniosek Dyrektora szkoły, rady 

pedagogicznej lub Samorządów Klasowych.  

3. Zebrania Samorządu Uczniowskiego powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w półroczu.  

 

§ 15 
 

1.Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i programów swojego samorządu.  

 

 



Rozdział IV 

 

Tryb przeprowadzania wyborów do Organów Samorządu Uczniowskiego.  
 

 

 

§ 16 
 

Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego przeprowadzane są na pierwszym w roku szkolnym 

zebraniu Samorządów Klasowych wszystkich klas I-III i IV-VI. 

 

§ 17 
 

Kandydatami do Samorządu Uczniowskiego mogą być członkowie Samorządów Klasowych 

obecni na zebraniu. 

§ 18 

 

1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego ogłaszane są przez Dyrektora szkoły.  

2. W wyborach mogą brać udział wszyscy uczniowie.  

3. Kampania wyborcza odbywa się tylko na terenie szkoły.  

5. W skład komisji wyborczej wchodzą:  

a) przewodniczący komisji – Dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego powołana,  

b) zastępca przewodniczącego – opiekun Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 19 

 

Wybory dokonywane są większością głosów. 

 

§ 20 

 

 

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa nauczyciel opiekujący się Samorządem 

Uczniowskim. 

 

§ 21 

 

1. Rady Samorządów  Klasowych  wybierane są w  wyborach tajnych, równych i powszechnych 

przez wszystkich uczniów klasy.  

2. O ich  przebiegu  decyduje  ogólne  zebranie uczniów  klasy prowadzone przez wychowawcę 

klasy.  

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział V 

 

 Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 22 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac Samorządu: 

a)  zwołuje zebrania Samorządu Uczniowskiego; 

b) inspiruje i wspomaga inicjatywę uczniowską;  

c) pośredniczy w rozmowach z radą pedagogiczną i dyrekcją szkoły w sprawach szkoły  

i uczniów. 

d) czuwa nad zgodnością planu pracy i działań samorządu z planem dydaktyczno-

wychowawczym szkoły i uchwałami rady pedagogicznej. 

 

 

 

Rozdział VI 

 

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 23 

 

Samorząd Uczniowski prowadzi następującą dokumentację: 

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.   

2. Roczny plan pracy Samorządu Uczniowskiego. 

3. Sprawozdania z realizacji zadań Samorządu Uczniowskiego.  

 

 

 

Rozdział VII 

 

Postanowienia końcowe. 

 

§ 24 

 

1.Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów.  

2.Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.  

3.Sposób udostępniania Regulaminu ustala Rada Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu                                                                       

   z opiekunem Samorządu Uczniowskiego.  

4.Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego zwołuje opiekun Samorządu Uczniowskiego.  

5.Artykuły  regulaminu  Samorządu Uczniowskiego mogą zostać zmienione, uzupełnione lub      

   odrzucone  przez  zebranie samorządów klasowych, dyrekcję szkoły, radę pedagogiczną               

   po konsultacji z samorządem szkolnym. 



 


