
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ZABORZE 

 

1. Samorząd Uczniowski, działający w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaborze, 

zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. 

(Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Zaborze oraz niniejszego Regulaminu. 

 

2. Do głównych celów działalności SU należą: 

a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania 

wspólnych decyzji w sprawach szkoły, 

b. przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, 

opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły, 

c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów 

i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra, 

d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 

e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej, naukowej w szkole, 

f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców  

i innymi organami. 

 

3. Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun lub Opiekunowie SU. 

 

4. Opiekun/owie SU wspomaga/ją jego działalność poprzez: 

a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 

b. inspirowanie uczniów do działania, 

c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną. 

 

5. Samorząd Uczniowski wybierany jest jeden raz na dany rok szkolny i składa się z 

Przewodniczącego/cej, Zastępcy Przewodniczącego/cej, Rzecznika ds. Mediów 

Szkolnych i Pocztu Sztandarowego. 

 

6. Członkowie SU wybierani są zwykłą większością głosów w kolejności od największej 

do najmniejszej liczby uzyskanych głosów. 

 

7. Samorząd Uczniowski jest wspierany przez Samorządy Klasowe. 

 

8. Przedstawiciele Samorządów Klasowych: 

a. identyfikują potrzeby uczniów, 

b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej, naukowej w szkole, 

c. są organizatorami lub współorganizatorami przedsięwzięć edukacyjnych oraz imprez 

klasowych, 

d. informują uczniów o aktywnościach proponowanych przez Samorząd Uczniowski. 

 

9. Zebrania Samorządu Uczniowskiego zwoływane są przez Opiekuna/ów SU lub na 

żądanie co najmniej połowy członków Samorządu Uczniowskiego przynajmniej raz w 

semestrze. 


