
REGULAMIN 
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 
Rozdział I 

Prawa Samorządu Uczniowskiego 
 
1. W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej „samorządem”. 
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu 
są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 
praw uczniów takich jak: 
a. prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi 

wymaganiami 
b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu  
c. prawo do organizacji życia wewnątrzszkolnego  
d. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w 
porozumieniu z dyrektorem szkoły 

e. prawo spotykania się z władzami szkoły (dyrektorem) okresowo lub na wniosek 
samorządu, wysłuchania wniosków i postulatów dotyczących życia społecznego 
uczniów. 

 
Rozdział II 

Zadania i struktura organizacyjna samorządu 
uczniowskiego 

 
1. Najwyższą władzą samorządową stanowi Zebranie Ogólne Społeczności Uczniowskiej  
2. Na czele samorządu uczniowskiego stoi Rada Samorządu. W jej skład wchodzą: 

Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik, Kronikarz i kierownicy 
(przewodniczący) poszczególnych sekcji problemowych. 

3. Rada Uczniowska wybierana jest przez ogół uczniów na okres 1 rok w drodze wyborów 
tajnych, równych i powszechnych zgodnie z ordynacją wyborczą. 

4. Liczba i rodzaj sekcji ustala wg potrzeb Rady Samorządu 
5. Władzą wykonawczą samorządu są rady samorządów klasowych i sekcje. 
6. Rada Uczniowska współdziała z organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie 

szkoły. 
7. Rada Uczniowska jest organizatorem życia wewnątrzszkolnego. Odpowiada za swą 

działalność przed Społecznością Uczniowską. Działa według własnego planu pracy, 
który przewiduje określone zadani dla poszczególnych sekcji, klas i organizacji 
uczniowskich. Sprawuje na bieżąco czynności koordynacyjne, kierownicze i kontrolne z 
ramienia samorządu w stosunku do wszystkich uczniów. 

 
Rozdział III 

 
1. Niniejszy regulamin został uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, 

tajnym i powszechnym w dniu 1.12.1999r. 
2. Zmiany do regulaminu przygotowuje Rada Samorządu Uczniowskiego a uchwala je 

ogół uczniów szkoły.  
   

 


