
REGULAMIN 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE 

 
Podstawa prawna regulaminu: 

1. Artykuł 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 

2. Statut Szkoły Podstawowej nr 4 w Koszalinie. 

3. Konwencja Praw Dziecka. 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

Art. 1 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem". 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

 

 

 

Rozdział 2 

Organy Samorządu Uczniowskiego 

 

Art. 2 

1. Uczniowie szkoły tworzą następujące organy: 

a) uczniowie klasy, 

b) Klasowe Rady Uczniów, 

c) Szkolna Rada Uczniów. 

 

Art. 3 

1. Klasowe Rady Uczniów wybierane są w sposób określony przez uczniów 

każdej klasy pod kierunkiem wychowawcy. 

2. Klasowa Rada Uczniów może składać się z trzech do pięciu osób. 

3. W jej skład wejść powinni przynajmniej: 

a) przewodniczący. 

b) zastępca przewodniczącego, 

c) skarbnik. 

4. Zmiany w klasowych samorządach przeprowadzane sana zebraniu 

klasowym w zależności od potrzeb. 

 

Art. 4 

1. W skład Szkolnej Rady Uczniów wchodzą: 

a) przewodniczący, 

b) zastępca przewodniczącego, 

c) sekretarz, 

d) rzecznik praw ucznia. 



Art.5 

1. Opiekun samorządu powołany jest przez dyrektora szkoły. 

2. Rolą opiekuna samorządu jest koordynowanie pracy samorządu, 

doradzanie i pomaganie w realizacji zadań oraz inspirowanie uczniów do 

samodzielnej działalności. 

3. Opiekun samorządu na koniec roku szkolnego sporządza sprawozdanie z 

działalności SU. 

 

 

 

Rozdział 3 

Praca Samorządu Uczniowskiego 

 

Art. 6 

1. Zebranie wszystkich klasowych samorządów uczniowskich zwołuje 

opiekun SU. 

2. Zebranie samorządu szkolnego może być zwołane na wniosek dyrektora 

szkoły, rady pedagogicznej lub klasowych rad uczniów. 

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

 

Art. 7 

1. Do zadań Klasowych Rad Uczniów należą: 

a) współpraca z wychowawcą 

b) pomoc uczniom mającym zaległości w nauce, 

c) organizacja imprez klasowych, 

d) przedstawianie wychowawcy wniosków dotyczących klasy, 

e) propagowanie zasad dobrego wychowania, 

f) dbanie o estetykę i porządek w klasie. 

 

Art. 8 

1. Zebranie wszystkich Klasowych Rad Uczniów: 

a) ustala zasady tworzenia i kryteria wyboru SU, 

b) wybiera spośród siebie przewodniczącego Szkolnej Rady Uczniów 

oraz pozostałych jej członków, 

c) planuje pracę samorządu uczniowskiego, 

d) przedstawia dyrektorowi szkoły wnioski dotyczące działalności SU, 

udziału uczniów w życiu szkoły. 

 

 

Rozdział 4 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego 

 

Art. 9 
1. Uczniowie maj ą prawo do: 

a) wyłaniania swoich reprezentantów klasowych i szkolnych, 

b) organizowania działalności oraz gospodarowania funduszami SU, 



c) występowania z wnioskami do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, 

d) przedstawiania i opiniowania spraw szkolnych, zwłaszcza dotyczących  

realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak: 

• zapoznania się z programami nauczania, ich treścią, celami i stawianymi przez 

nie wymaganiami, 

• jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

• organizacji życia szkolnego, 

• działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnej z 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, 

• opiniowania pracy nauczyciela (na wniosek dyrektora szkoły), 

• redagowania i wydawania gazetki szkolnej. 

2. Uczniowie mają obowiązek do: 

a) respektowania uchwał i programów swojego samorządu, 

b) czuwania nad przestrzeganiem praw i obowiązków ucznia, 

c) propagowania zasad kulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli  

i innych pracowników szkoły, 

d) dbania o wspólne dobro, estetykę i porządek w szkole. 

 

 

 

Rozdział 5 

Kadencja Samorządu Uczniowskiego 

 

Art. 10 

1. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok. 

2. W skład Szkolnej Rady Uczniów wchodzą: przewodniczący, zastępca 

przewodniczącego, sekretarz i rzecznik praw ucznia, których wybiera się 

na zebraniu Klasowych Rad Uczniów spośród zgłoszonych przez te rady 

kandydatów, 

3. Wybory do samorządu odbywają się zawsze we wrześniu, 

4. Wotum nieufności do Szkolnej Rady Uczniów może zgłosić do dyrektora 

szkoły co najmniej 50% składu Klasowych Rad Uczniów. 

5. Szkolna Rada Uczniów sama może złożyć odwołanie za pośrednictwem 

pisemnego, uzasadnionego wniosku do dyrektora szkoły. 

6. Nowe wybory odbywają się w ciągu 2 tygodni. 

 

 

 

Rozdział 6 

Finanse Samorządu Uczniowskiego 

 

 

Art. 11 

1. Samorząd Uczniowski posiada własne środki finansowe. 

2. Sposób gromadzenia i gospodarowania funduszami opiniowany jest na zebraniu 

 klasowych rad uczniów. 



3. Rozliczenia finansowego dokonuje opiekun samorządu na zebraniu Klasowych  

Rad Uczniów. 

 

 

 

Rozdział 7 

Postanowienia końcowe 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 roku. 

 

Niniejszym traci moc regulamin z dnia 1 września 2000 roku. 


