
REGULAMIN SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 12 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH                       

W WARSZAWIE 

 

§ I 

CELE ZADANIA I UPRAWNIENIA  

Art. 1  

Podstawą prawną działania Samorządu Uczniowskiego jest Ustawa o Systemie Oświaty  

z 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr  256 poz. 2572 z późn. zm.),         

Statut Szkoły oraz niniejszy Regulamin. 

Art. 2  

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Rada SU jest jedynie jego 

przedstawicielem wybranym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą 

Pedagogiczną i Radą Rodziców. 

Art. 3  

Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów. 

Art. 4 

Główne zadania samorządu to: 

1. Reprezentowanie ogółu społeczności uczniowskiej. 

2. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej. 

3. Obrona praw i godności uczniów. 

4. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności  

w szkole i w środowisku uczniowskim. 

5. Współdziałanie z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców  

dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej. 

6. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z 

pozostałymi organami szkoły.  

7. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem 

Szkoły. 

 



§ II  

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Art. 1 

Do Samorządu Szkolnego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych 

klas do Samorządów Klasowych. 

Art. 2 

Organy Samorządu Uczniowskiego: 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego 

2. Samorządy klasowe 

3. ogólne zebranie uczniów 

4. Opiekun SU 

Art. 3 

Rada wybierana jest przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym na zasadach demokratycznych. 

Art. 4 

Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły i nie sprawiający 

kłopotów wychowawczych. 

Art. 5 

W przypadku nagminnego zaniedbywania obowiązków, Rada SU lub jego członkowie mogą 

zostać odwołani na wniosek Dyrektora Szkoły lub Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

Art.6 

Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa od momentu jej wyboru do końca danego 

roku szkolnego. 

Art. 8 

Samorząd Uczniowski pracuje zgodne z planem pracy ustalonym na bieżący rok szkolny. 

Art. 9 

Rada SU przedstawia problemy nurtujące młodzież na spotkaniu z Dyrektorem Szkoły w 

zależności od potrzeb. 

Art. 10 

Samorząd Uczniowski może powołać stałe lub doraźne sekcje spośród swoich członków: 

1. Sekcja organizacyjna 

2. Sekcja porządkowa  

3. Sekcja kulturalna 

4. Sekcja dekoracyjna 



§ III  

FUNDUSZE 

Art. 1 

Samorząd Uczniowski może gromadzić własne fundusze, które służą do finansowania jego 

działalności. 

Art. 2 

Fundusze samorządu mogą być gromadzone z imprez organizowanych przez samorząd, z 

dochodów ze zbiórek, ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców oraz inne 

organizacje i instytucje. 

Art. 3 

Funduszami dysponuje Opiekun SU w porozumieniu z Radą Samorządu Szkolnego. 

 

§ IV  

OPIEKUN SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Art. 1 

Opiekun Samorządu wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym na zasadach 

demokratycznych. 

Art. 2 

Opiekun pełni funkcję doradczą oraz czuwa nad prawidłowym działaniem SU, w tym również 

w zakresie dysponowania jego funduszami. 

Art. 3 

Opiekun zwołuje oraz nadzoruje zebrania Samorządu. 

 

§ V 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

Art. 1 

Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem Samorządu Uczniowskiego. 

Art. 2 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły.  

Art. 3 

Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić uchwałę i inne postanowienia 

samorządu, jeżeli są one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły. 


