
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29 W SOSNOWCU 

 

 

 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 29 w Sosnowcu stanowią wszyscy uczniowie 

klas I-VI. Samorząd działa zgodnie ze Statutem Szkoły oraz niniejszym regulaminem. 

Samorząd pracuje w oparciu o własny plan pracy. Plan ten jest opracowywany w oparciu o 

wnioski wynikające z realizacji planu pracy Samorządu Uczniowskiego z lat poprzednich, 

program wychowawczy szkoły, program profilaktyki oraz Statut Szkoły. Plan ten 

opracowywany jest i akceptowany na początku roku szkolnego.  

 

 

 I.CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 Uczeń angażuje się w pracę na rzecz szkoły 

 Uczeń propaguje zdrowy styl życia 

 Uczeń kultywuje tradycje szkoły 

 Uczeń promuje szkołę w środowisku lokalnym 

 Uczeń angażuje się w życie szkoły 

 Uczeń współzawodniczy w nauce 

 

 

       II.ZADANIA SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

 Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym 

 Uczestnictwo w życiu szkoły 

 Edukacja zdrowotna 

 Tworzenie ceremoniału szkoły 

 Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów 

 Integracja społeczności szkolnej 

 Wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji 

 

 

        III. ORGANY SAMORZĄDU 

 

1. Organem Samorządu są: 

Rada Samorządu Uczniowskiego, w skład której wchodzą: PRZEWODNICZĄCY, 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO, SKARBNIK, CZŁONKOWIE 

 

2. Kadencja organów samorządu trwa jeden rok. 

 

3. Wybory do samorządu dokonywane są w głosowaniu tajnym. 

 

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

kłopotów wychowawczych. 

 

5. Członkowie Komisji Wyborczej wybierani są  spośród Samorządów Klasowych po jednej 

osobie w porozumieniu z Opiekunami Samorządu 

 



6. Zadaniem Komisji Wyborczej jest przygotowanie kart do głosowania, przeprowadzenie 

wyborów i przeliczenie głosów 

 

7. Wybory są poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden tydzień, podczas 

której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu działań. 

 

8. Wybory są przeprowadzone w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na kartach do 

głosowania dokonują wyboru Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 

Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcą , 

skarbnikiem- kolejni. Po zajęciu przez kandydatów w/w funkcji pozostali pretendenci jako 

członkowie wchodzą w skład Rady Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci za obustronną 

zgodą mogą zamieniać się funkcjami. 

 

9. Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego powinny zakończyć się do końca trzeciego 

tygodnia września , w którym odbywają się wybory. 

 

10. Rada Samorządu Uczniowskiego: 

 Przygotowuje projekty dokumentów do uchwalenia przez ogólne zebranie uczniów 

 Reprezentuje samorząd wobec dyrekcji i rady pedagogicznej 

 Reprezentuje szkołę w kontaktach z innymi szkołami 

 

11. Rada Samorządu na pierwszym posiedzeniu dokonuje podziału obowiązków. 

 

12. Samorząd Uczniowski może powołać stałe lub doraźne sekcje spośród swoich członków, 

dla wykonania określonych zadań: 

 Sekcja dekoracyjna 

 Sekcja kulturalna 

 Sekcja porządkowa 

 I inne wg potrzeb 

 

 

 

       IV. FUNDUSZE 

 

1. Samorząd Uczniowski może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego 

działalności.  

 

2. Dysponentem funduszów jest Rada Samorządu Uczniowskiego, a dysponowanie 

funduszami następuje w porozumieniu z Opiekunami Samorządu Uczniowskiego 

 

3.Samorząd Uczniowski może uzyskiwać dochody: 

 Z dobrowolnych wpłat na działalność samorządu uczniowskiego 

 Ze sprzedaży surowców przekazywanych przez sponsorów 

 Z innych źródeł 

 

4. Finanse Samorządu prowadzi opiekun Samorządu Uczniowskiego. Wszelkie operacje 

finansowe są ewidencjonowane w Excel’u. Samorząd nie prowadzi osobnego rachunku 

bankowego, ale zgromadzone fundusze wpłaca na książeczkę SKO. 

 

 



   V.OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

1. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są nauczyciele. 

 

2.Opiekunowie Samorządu są wybierani przez Radę Samorządu Uczniowskiego z nauczycieli 

wskazanych przez Dyrektora Szkoły. 

 

3. Opiekunowie pełnią funkcję doradczą Samorządu. 

 

4. Opiekunowie uczestniczą we wszystkich zebraniach Samorządu. 

 

5. Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest wyrażenie 

przez niego zgody 

 

6. Opiekun Samorządu Uczniowskiego  może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego 

miejsce Samorząd Uczniowski wybiera nowego opiekuna. W przypadku niemożności 

wybrania opiekuna, nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły. 

 

 

 

  VI.DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

 Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

 Plan pracy 

 Ewidencja dochodów i wydatków 

 

 

 

   VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

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

Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły(wywieszony na tablicy ogłoszeń 

SU, stronie internetowej Szkoły) 

 

2. Egzemplarze regulaminu otrzymują: przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, 

Opiekunowie Samorządu, Dyrektor Szkoły. 

 

 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły. 

 

 

 


