
REGULAMIN SAMORĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE. 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Najwyższą władzą samorządu jest ogólne  zebranie uczniów, a organem 

wykonawczym Zarządu Samorządu (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, 

sekretarz skarbnik). 

3. Zarząd Samorządu wybierany jest spośród wszystkich uczniów szkoły w głosowaniu 

tajnym na początku roku szkolnego. 

4. Uczeo może pełnid tę samą funkcję w zarządzie nie dłużej niż przez 2 lata. 

5. Organem kontrolno- oceniającym i biorącym aktywny udział w zebraniach Samorządu 

Uczniowskiego jest sejmik samorządowy, składający się z delegatów klasowych 

(samorządy klasowe). 

 

6. Zadania Samorządu Uczniowskiego: 

  organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków                      

szkolnych 

 przedstawienie władzom szkoły opinii oraz potrzeb koleżanek i kolegów 

  współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do 

nauki 

  współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęd edukacyjnych zainteresowao  

naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno- krajobrazowych, wypoczynku i  

rozrywek 

  dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne- organizowanie uczniów do wykonania 

niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły 

 inspirowanie do udziału w pracy społeczno- użytecznej na rzecz środowiska  

 organizowanie pomocy koleżeoskiej uczniom napotykającym trudności w nauce, 

środowisku  rówieśniczym i rodzinnym 

 rozstrzyganie sporów między uczniami a w przypadku pojawienia się konfliktu między 

uczniami a nauczycielem zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu, dyrektora 

szkoły lub Radę Pedagogiczną 

 pełnienie dyżurów ustalonych harmonogramem 

 godne reprezentowanie szkoły i jej imienia na uroczystościach gminnych 

poświęconych C.K. Norwidowi 

 

7. Uprawnienia Samorządu Szkolnego: 

 

 wnoszenie do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły propozycji wynikających z 

potrzeb i zainteresowao uczniów 

 wyrażenie swoich opinii dotyczących problemów społeczności uczniowskiej 



 korzystanie z czasu wolnego na apelach szkolnych celem przekazania bieżących 

informacji  

 zgłaszanie uczniów do wyróżnieo i nagród stosowanych w szkole oraz opiniowanie i 

wnoszenie uwag do opinii o uczniach, udzielania poręczeo za uczniów 

 dysponowanie funduszami, będącymi w posiadaniu Samorządu Uczniowskiego 

 wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawie powołania wybranego przez siebie 

nauczyciela na opiekuna samorządu 

 

8. Regulamin uczniowski Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwida w Dąbrówce obowiązuje 

od 1.09.2004r. 

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego  Opiekunowie SU  Dyrektor Szkoły 

 

  

 


