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REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO  

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

SIÓSTR SALEZJANEK IM . JANA PAWŁA II  

WE WROCŁAWIU 
 

CELE 

1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej. 

2. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej 

zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.  

3. Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego 
funkcjonowania całej społeczności szkolnej.  

4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w 

porozumieniu z RP i Dyrektorem szkoły. 

5. Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, 

tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku 

dorosłym i kolegom. 
6. Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych 

form współżycia i poszanowania przez uczniów 

współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.  

 

UPRAWNIENIA 

 
1. Przedstawianie RP i Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach 

szkoły, szczególnie dotyczących realizacji podstawowych praw 

                              uczniów. 

2. Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna 

Samorządu, który będzie wspierał uczniów w każdej sprawie i pomagał 

w rozwiązywaniu problemów. 
3. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.  

4. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem 

własnych zainteresowań. 

5. Prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego. 

 

ZADANIA 

 

1. Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów. Plan działań 

SU musi być wcześniej przedstawiony dyrektorowi w celu akceptacji.  

2. Współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych 
zainteresowań naukowych, kulturalnych, organizowanie wypoczynku i 

rozrywki. 

3. Dbanie w swej działalności o dobre imię i honor szkoły, wzbogacanie i 

kultywowanie tej tradycji. 

4. Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz 

klasy i szkoły, inspirowanie do działania na rzecz środowiska. 
5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej.  
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6. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także obowiązujących na 

terenie szkoły kar. 

7. Organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele. 

 

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

 

1. Zarząd SU wybierany jest przez uczniów klas IV-VI 

    w głosowaniu tajnym wg ordynacji wyborczej       

    ustanowionej na zasadach demokratycznych przez   

   ogół uczniów. 

2. Nad przebiegiem prac SU czuwa opiekun SU 
3. W obradach SU uczestniczy przewodniczący SU,  

    jego zastępca oraz przewodniczący Samorządów klas   

    IV – VI. 

4. Kadencja SU trwa od 1 października do 31 sierpnia  

    roku następnego. 

5. SU pracuje w oparciu o plan pracy ustalony na  
    bieżący rok zatwierdzony przez dyrektora szkoły.  

6. Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu  uczniów.  

7. Zarząd SU omawia problemy nurtujące młodzież na spotkaniu z   

   Dyrektorem Szkoły w zależności od potrzeb.  

8. Spotkania SU odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.  

 

OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY I RADY 

PEDAGOGICZNEJ WOBEC SZMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. 

 

              1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności Samorządów 

                        2. Zapoznanie SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej   

                            szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy  
                            samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach  

                            wychowawczych i problemach szkoły.  

                        3. Zapewnienie warunków organizacyjnych niezbędnych do działalności   

  SU. 

4. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o 

zajętym przez władze szkolne stanowisku. 
5. Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi. 

 

ORDYNACJA 

a. Wybory do SU są tajne i odbywają się w ostatnim tygodniu 

września. 
b. Kandydatów może zgłosić klasa bądź kandydat może sam zgłosić 

swą kandydaturę. 

c. Przewodniczący Samorządów klasowych nie mogą ubiegać się o 

stanowisko w SU.  

d. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV VI .  

e. Kandydat do SU  powinien: 
- być śmiałym, odważnym, pomysłowym  
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- umieć współpracować w grupie 

- umieć podejmować decyzje, negocjacje 

- chętnie działać na rzecz uczniów 

- posiadać ocenę co najmniej dobrą z zachowania 

- nie mieć problemów nauce. 
                      6. Wybory poprzedza minimum tygodniowa kampania.  

                      7. Kandydaci na ulotkach w formacie A4  przedstawiają swoje zdjęcia,    

                          oraz informacje o sobie, pomysły na swoją działalność w SU.    

                      8. Kampania trwa do dnia wyborów. 

                      9. Kandydatami na opiekuna SU są wszyscy nauczyciele uczący w klasach  

                         I V -VI Szkoły Podstawowej.  
                   10. Nad przebiegiem wyborów czuwa komisja złożona z uczniów klas   

                         szóstych wybranych losowo. Zadaniem komisji jest zweryfikowanie   

                         prawidłowości zgłoszeń kandydatur, przeprowadzenie głosowania,   

                         zabezpieczenie kart do głosowania, sporządzenie protokołu głosowania   

                         oraz ogłoszenie – w ciągu 24 godzin od ich zakończenia – wyników   

                        wyborów. 
                  11. Każdy uczeń ma prawo do oddania jednego głosu na Opiekuna SU i nie  

                        więcej niż trzech głosów na kandydatów do Zarządu SU – głos ważny. 

                  12.W skład Rady SU wchodzi przewodniczący i zastępca oraz przewodniczący      

                       samorządów klasowych. 

                  13. Opiekunem SU zostaje nauczyciel z największą liczbą głosów. 

 

.  

 

 
 

 

 


