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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku 

 

Podstawa prawna 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego  

Jana Pawła II w Białymstoku działa na podstawie: 

-  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 –Prawo oświatowe art. 85 (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.); 

-  Statutu Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II  

w Białymstoku. 

 
§1 

Informacje ogólne 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. 

 

§2 

Cele Samorządu Uczniowskiego 

1. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, stwarzanie warunków do aktywności 

społecznej, samokontroli i samooceny uczniów. 

2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego 

wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. 

3. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwijaniu problemów oraz kształtowanie 

partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami. 

 

 

§3 

Zadania Samorządu Uczniowskiego 

1. Przedstawianie organom szkoły opinii i potrzeb uczniów, spełnianie wobec tych organów 

rzecznictwa interesów całej społeczności uczniowskiej. 

2. Współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych sportowych, 

turystycznych, organizowanie imprez i uroczystości szkolnych. 

3. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, inspirowanie uczniów do wykonywania niezbędnych 

prac na rzecz klasy i szkoły. 

4. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tradycji. 
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5. Udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego z pocztem sztandarowym 

w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, np. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

uroczyste msze święte za Ojczyznę. 

6. Redagowanie gazetki szkolnej. 

7. Przekazywanie bieżących informacji uczniom. 

8. Samorząd Uczniowski może podejmować współpracę z innymi samorządami poprzez 

wzajemne kontakty, organizowanie wspólnych imprez. 

9. Zasady organizowania dyskotek na terenie szkoły: 

a) opiekun samorządu ustala z dyrektorem szkoły termin dyskoteki; 

b) co najmniej 2 tygodnie przed dyskoteką opiekun samorządu wywiesza ogłoszenie  

o dyskotece w pokoju nauczycielskim i na szkolnych tablicach ogłoszeń; 

c) ochronę i didżeja organizuje wicedyrektor szkoły; 

d) dyżury nauczycieli na korytarzach ustala wicedyrektor szkoły; 

e) uczeń, który złamie zasady zachowania podczas dyskoteki (wszczynanie bójki, zażywanie 

środków odurzających), ma zakaz uczestnictwa w dyskotekach do końca roku szkolnego. 

 

 
§4 

Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego 

1. Przedstawienie do planu pracy szkoły propozycji wynikających z zainteresowań i potrzeb 

uczniów. 

2. Wyrażanie opinii dotyczących problemów uczniów, udział w formułowaniu przepisów 

wewnętrznych regulujących życie społeczności uczniowskiej. 

3. Organizowanie życia szkolnego (imprez, uroczystości), kultywowanie tradycji szkolnych, 

wydawanie gazetki uczniowskiej. 

4. Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu samorządu 

oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez uczniów. 

 
 

§5 
Struktura organizacyjna 

 
Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego licząca 3 osoby (przewodniczący, zastępca, sekretarz). 

2. Rady klasowe liczące po dwie osoby (przewodniczący i zastępca). 
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§6 
Wybory władz Samorządu Uczniowskiego 

1. Wyboru władz Samorządu Uczniowskiego, tzn. Rady Samorządu Uczniowskiego, dokonuje 

się w wyborach tajnych i równych, w terminie wyznaczonym przez opiekuna lub dyrektora 

szkoły po uzgodnieniu z samorządem, nie później niż do końca września danego roku 

szkolnego. 

2. Kadencja członków Rady Samorządu Szkolnego trwa jeden rok. Co roku wybiera się jej 

członków spośród wszystkich uczniów klas IV-VIII. 

3. Wybory odbywają się na zasadzie większościowej, na listach wyborczych podstemplowanych 

pieczątką szkoły. Do głosowania uprawnieni są wszyscy uczniowie klas IV-VIII. 

4. Głosy przelicza Szkolna Komisja Wyborcza pod nadzorem opiekuna. 

5. Komisję wyborczą powołuje opiekun samorządu. 

6. W przypadku, kiedy przewodniczący samorządu nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, 

opiekun Samorządu Szkolnego w porozumieniu z dyrektorem ma prawo przekazać funkcję 

zastępcy do czasu nowych wyborów. 

 

 

§7 
Wewnętrzne wybory w Radzie Samorządu Uczniowskiego i przydział zadań 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego na swoim pierwszym zebraniu dokonuje wyboru prezydium 

– np. skarbnika. 

2. Opiekun na pierwszym zebraniu przydziela uczniom obowiązki. 

3. Na początku roku szkolnego Rada Samorządu uczniowskiego przygotowuje roczny plan pracy 

na podstawie propozycji zebranych od uczniów. 

 

 
§8 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

1. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest nauczyciel wybrany przez ogół uczniów lub 

mianowany przez dyrektora. 

2. Do obowiązków opiekuna należy: 

a) udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli 

i dyrekcji szkoły (np. pomoc przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych); 

b) zapewnienie niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządowej działalności 

uczniów; 

c) czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu oraz dysponowanie jego funduszami; 
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d) informowanie o uchwałach rady pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich. 

 

 
 

§9 
Fundusze Samorządu Uczniowskiego 

1. Samorząd może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności. 

2. Fundusze samorządu składają się: 

a) z zorganizowanych przez samorząd imprez dochodowych, 

b) ze zbiórki surowców wtórnych, 

c) z sprzedaży kartek świątecznych, 

d) z innych dochodów. 

3. Wszystkie operacje finansowe są dokumentowane przez Opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

§10 
Szczęśliwy numerek 

Akcja ma miejsce cały rok. Członek Samorządu Uczniowskiego losuje w obecności opiekuna raz  

w tygodniu „szczęśliwy numerek” na każdy dzień przyszłego tygodnia. Wylosowane numery znajdują 

się w kilku widocznych miejscach w szkole, w tym na tablicy Samorządu (obok Sali 114). 

Akcja polega na tym, że wylosowany numer z dziennika w danym dniu jest zwolniony z odpowiedzi 

ustnej oraz niezapowiedzianej kartkówki. Nauczyciele powinni respektować akcję i nie wpisywać 

nieprzygotowania. 

 

 

 


