
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO   

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4   

Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WOJCIECHA KORFANTEGO  W 

MYSŁOWICACH 

  

  

Podstawa prawna regulaminu: 

1. Artykuł 85 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 592 z późniejszymi zmianami) 2. 

Statut Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Korfantego                 w 

Mysłowicach 

3. Konwencja Praw Dziecka. 

  

Rozdział 1 

Postanowienia wstępne 

Art.1. 

• Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

• Reprezentacja uczniów szkoły przyjmuje nazwę "Rada Samorządu Uczniowskiego". 

• Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą przedstawiciele społeczności uczniowskiej wybrani 

w wyborach przez ogół uczniów. 

• Zasady wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego reguluje Ordynacja Wyborcza do Rady 

Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 w Mysłowicach. 

• Działalność Samorządu wspierają i nadzorują opiekunowie - nauczyciele wybrani przez Radę 

Samorządu Uczniowskiego. 

Rozdział 2 

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego 

Art.2. 

• Praca w Samorządzie: 

a) stwarza uczniom możliwość pełnego uczestnictwa w życiu szkoły, 

b) uczy współdziałania i współodpowiedzialności za siebie i innych, 

c) uaktywnia społecznie 

d) integruje środowisko klasowe i szkolne 

e) promuje odpowiednie zachowania, zwyczaje, tradycje 

f) kształtuje wartości  i promuje postawę proekologiczną, prozdrowotną oraz patriotyczną 

• Samorząd Uczniowski jest powołany do reprezentowania społeczności uczniowskiej wobec 

organów szkoły, organów i organizacji pozaszkolnych. 

• Realizacji celów winna towarzyszyć dbałość o dobre imię szkoły. 

 

Art.3. 

• Do zadań Samorządu należy w szczególności:   

a) wyłanianie w demokratycznych wyborach swoich reprezentantów klasowych i szkolnych, 

b) opracowywanie i uchwalanie ordynacji wyborczej do Rady SU, 



c) nowelizacja regulaminu Samorządu, 

d) występowanie do Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z wnioskami,   

e) przedstawianie i opiniowanie spraw szkolnych, zwłaszcza dotyczących realizacji 

podstawowych praw ucznia, takich jak: 

- zapoznania się z programami nauczania, ich treścią, celem 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 i w porozumieniu z Dyrektorem szkoły. 

f) aktywizowanie uczniów do jak najlepszego spełnienia obowiązków szkolnych zawartych w 

Statucie Szkoły, 

g) współorganizowanie uroczystości szkolnych, 

h) organizowanie działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej, 

i) organizowanie ogólnoszkolnych konkursów, 

j) dbanie o wystrój szkoły, 

k) wnioskowanie do Dyrektora o udzielenie pochwał i nagród, 

l) organizowanie uczniów do niezbędnych prac na rzecz szkoły i środowiska, 

m) działalność Wolontariatu 

n) współdziałanie z władzami szkolnymi, wychowawcami klas, biblioteką, świetlicą, z Klubem 

Małego Samorządu, Radiowęzłem Szkolnym 

o) współpraca z instytucjami nadrzędnymi (Sanepid, Samorząd Miasta, Kuratorium Oświaty) 

Rozdział 3 

Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego 

Art.4. 

• W ramach realizacji swoich zadań Samorząd ma prawo: 

a) wyboru opiekuna, 

b) odwołania Rady Samorządu Uczniowskiego, 

c) redagowania gazetki ściennej i artykułów w gazetce szkolnej, 

d) zamieszczania informacji na stronie internetowej szkoły. 

• Do kompetencji Rady Samorządu Uczniowskiego należy: 

a) ustalanie planu pracy, 

b) kierowanie bieżącą pracą Samorządu, 

c) powoływanie sekcji w zależności od potrzeb. 

• Rada Samorządu Uczniowskiego: 

a) podejmuje uchwały po zasięgnięciu opinii przedstawicieli klas, 

b) współpracuje z dyrektorem, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, biblioteką. 

Art.5. 

• Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

• Zebrania zwołuje przewodniczący wraz z opiekunem, informacja umieszczona jest na 

gazetce Samorządu oraz przez wiadomości elektronicze (wiadomości- dziennik Librus) 

• W zebraniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Radę. 



• Rada Samorządu Uczniowskiego informuje ogół uczniów oraz Radę Pedagogiczną o swojej 

działalności dwa razy w roku. 

Rozdział 4 

Prawa i obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

Art.6. 

• Opiekun Samorządu wybierany jest przez Radę Samorządu Uczniowskiego. 

• Rolą opiekuna jest koordynowanie pracy Samorządu, doradzanie i pomaganie w realizacji 

zadań oraz inspirowanie uczniów do samodzielnej działalności. 

• Opiekun Samorządu: 

a) inspiruje nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem i wspierania jego 

działalności, 

b) zapewnia z upoważnienia Dyrektora szkoły niezbędne warunki organizacyjne, 

c) czuwa nad prawidłowym działaniem Samorządu w tym również w zakresie dysponowania 

jego funduszami, 

d) informuje młodzież o uchwałach rad pedagogicznych dotyczących spraw uczniowskich, 

e) po każdym półroczu sporządza sprawozdanie z działalności SU. 

• Opiekunowi przysługuje prawo wstrzymania realizacji decyzji Samorządu niezgodnych ze 

Statutem Szkoły. 

Rozdział 5 

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 

Art.7. 

• Samorząd Uczniowski posiada: 

a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego, 

b) Ordynację Wyborczą, 

c) Księgę Protokołów, 

d) roczny plan pracy, 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

Regulamin został zatwierdzony przez Samorząd Uczniowski na zebraniu w dniu 8.09.2021 

 


