
Regulamin Samorządu Uczniowskiego  

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II  

w Przeciszowie 

 

 
Uchwalono na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o prawie oświatowym (tekst jedn.: Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1148) – art. 85 ust. 4. 

 

 

§ 1 
Postanowienia wstępne 

1. Reprezentacja uczniów szkoły przyjmuje nazwę „Samorząd Uczniowski”, w skrócie „SU”. 

2. SU reprezentuje wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w 

Przeciszowie. 

3. Władzami Samorządu Uczniowskiego są: 

a) na szczeblu klas - samorządy klasowe, 

b) na szczeblu szkoły – prezydium Samorządu Uczniowskiego. 

4. Prezydium składa się z następujących funkcji: 

a) przewodniczący samorządu, 

b) zastępca przewodniczącego, 

c) sekretarz. 

 

§ 2 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Przewodniczący wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i 

powszechnym spośród zaproponowanych kandydatów. 

2. Wybory: 

a) odbywają się do trzech tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego, 

b) są prowadzone pod nadzorem nauczycieli pełniących obowiązki opiekunów samorządu 

uczniowskiego. 

c) poprzedza kampania wyborcza poszczególnych kandydatów. 

3. Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. 

4. Kadencja prezydium trwa rok. 

5. Samorząd pracuje w sekcjach, przy czym liczbę, skład i zadania sekcji opracowywane są przez 

opiekunów samorządu. 



 

§ 3 

Kompetencje i zadania Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Prezydium Samorządu Uczniowskiego: 

a) planuje pracę na dany rok szkolny, tj. uroczystości, imprezy, akcje, konkursy, 

b) dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego, 

c) prowadzi kronikę szkoły, 

d) czuwa nad terminową realizacją planu pracy, 

e) zgłasza propozycje do planu pracy samorządu wynikające z potrzeb  

i zainteresowań uczniów, 

f) pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych, 

g) może , za zgodą opiekunów samorządu, organizować dyskoteki szkolne (odpowiada za 

przygotowanie, ich przebieg i jakość, dobiera sobie pomocników do ich przygotowania) 

h) bierze czynny udział w uroczystościach i imprezach szkolnych dostępnych dla wszystkich 

uczniów. 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Szkoła powinna być wspólnym dziełem nauczycieli i uczniów, w której maja miejsce wzajemna 

życzliwość, toleranacja, zrozumienie, zaufanie i skuteczna komunikacja pomiędzy uczniami a 

nauczycielami. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez dyrektora szkoły. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących samorządu decyduje 

dyrektor szkoły w porozumieniu z opiekunami SU. 

4. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły (znajduje się na stronie internetowej szkoły). 

 


