
Regulamin samorządu uczniowskiego 

 

I.  Podstawa prawna i postanowienia ogólne: 

1. Samorząd Uczniowski Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 we Wrześni, działa na podstawie: 

 art.55 ustawy o systemie oświaty z dnia 1991 r.  

 art. 6a ust.5 Karty nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.  

 art. 85 ust. 3 i 4 ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016r. 

 Statutu Branżowej Szkoły I stopnia nr 3  we Wrześni. 

2. Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie branżowej szkoły. 

3. Terenem działania jest Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 we Wrześni. 

4. Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec dyrekcji, nauczycieli i rodziców. 

5. Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie sami wybierają swoich przedstawicieli do 

Rady samorządu uczniowskiego, aby uczestniczyć w tworzeniu  

i realizacji programu pracy samorządu. 

 

II. Rada samorządu uczniowskiego:  

1. Rada samorządu powoływana jest na roczną kadencję. 

2. W skład Rady samorządu wchodzą : 

 przewodniczący, 

 zastępca przewodniczącego, 

 członkowie. 

2. Rada wnioskuje i opiniuje we wszystkich sprawach, które dotyczą realizacji podstawowych praw 

ucznia. 

3. Na wniosek dyrektora szkoły Rada samorządu opiniuje pracę nauczyciela. 

4. Kieruje bieżącą pracą samorządu. 

5. Reprezentuje samorząd uczniowski. 

6. Dba o dobre imię i honor szkoły, kultywuje i wzbogaca jej tradycje. 

   

III. Tryb wyboru  Rady samorządu uczniowskiego:  

1. Nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego wybiera się opiekuna oraz Radę 

samorządu szkolnego tj. przewodniczącego i jego zastępcę oraz dwóch członków. 

2. Samorządy klasowe po wcześniejszych konsultacjach ze swoimi klasami na godzinach 

wychowawczych zgłaszają opiekunowi samorządu uczniowskiego dwóch kandydatów do Rady. 

3. W wyborach biorą wszyscy uczniowie w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

4. Nad przebiegiem wyborów czuwa trójosobowa komisja wyborcza, w skład której nie mogą 

wchodzić osoby kandydujące do Rady. 

5. Do Rady samorządu uczniowskiego wchodzą uczniowie z największą liczbą głosów. 

6. Wybrani do Rady samorządu uczniowskiego uczniowie są powoływani do pełnienia 

wyznaczonych funkcji. 

7. Z wynikami wyborów uczniowie zostają zapoznani poprzez informację na tablicy ogłoszeń lub na 

apelu. 

 

 



 

 

IV. Opiekun samorządu uczniowskiego: 

1.  Opiekun samorządu uczniowskiego wybierany jest przez  samorząd uczniowski 

      w głosowaniu tajnym spośród nauczycieli, których kandydatury zostały zgłoszone przez 

      uczniów. 

2.  Warunkiem wyboru nauczyciela na  opiekuna samorządu uczniowskiego jest wyrażenie 

      przez niego zgody. 

3.   Opiekun samorządu udziela pomocy organizacyjnej i merytorycznej samorządowi, służy 

       mu 

     doświadczeniem i radą, szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji szkolnej. 

4.  Opiekun samorządu ma obowiązek wysłuchania wniosków i zapytań samorządu, 

     przekazywania ich adresatom. 

 

V. Prawa  samorządu uczniowskiego:  

1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami. 

2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 

3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

4. Prawo powołania rzecznika obrony praw uczniowskich. 

5. Prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej. 

6. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu  

      z dyrektorem szkoły. 

7. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

VI. Obowiązki samorządu uczniowskiego: 

1.  Współdziałanie z innymi organami szkoły: dyrektorem, radą pedagogiczną, radą rodziców. 

2.  Pełnienie  roli rzecznika praw i interesów ucznia. 

3.  Inicjowanie różnorodnych formy aktywności pozalekcyjnej rozwijającej zainteresowania 

     naukowe, sportowe, turystyczno – krajoznawcze, muzyczne i inne. 

4.  Uczestniczenie w akcjach charytatywnych oraz organizowanie takich akcji na terenie szkoły. 

5. Włączanie się w działania określone w Szkolnym programie wychowawczo- 

    profilaktycznym. 

 

VII. Dokumenty samorządu uczniowskiego: 

1. Regulamin. 

2. Plan pracy na dany rok szkolny. 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez dyrektora szkoły 

 


