
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF - u w Szczecinie 

 

Rozdział I :  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie . 

 

§ 2 

Samorząd uczniowski (SU), działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017. poz.59 ze zm.), Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. 

(Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425 ze zm.), Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu. 

 

Rozdział II :   ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§ 3 

Organami SU są: 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego, w skład której wchodzą: 

 Przewodniczący SU, 

 Zastępca Przewodniczącego SU, 

 Liderzy poszczególnych grup wiekowych (3 etapów kształcenia: 1-3, 4-7, 

gimnazjum), 

 Przedstawiciele poszczególnych grup wiekowych (3 etapów kształcenia: 1-3, 

4-7, gimnazjum,  

2. „Trójki klasowe”, w skład których wchodzą: 

 Gospodarz klasy, 

 Zastępca gospodarza, 

 Skarbnik / Łącznik z biblioteką 

 

§ 4 

Ilość przedstawicieli Rady SU jest różna, w zależności od ilości oddziałów na danym etapie 

kształcenia w danym roku szkolnym.  

 

§ 5 

Do zadań Rady Samorządu Uczniowskiego należy: 

 Opracowanie planu pracy SU i kierowanie jego realizacją, 

 Współdziałanie z samorządami klasowymi („trójkami”), 

 reprezentowanie opinii uczniów oraz przedstawianie sprawozdania z działalności 

samorządu wobec Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

 

Rozdział III :  TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RADY SU 

 

§ 6 

Prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom szkoły. Wybory, poprzedzone szkolną 

kampanią wyborczą, odbywają się w miesiącu wrześniu. 

§ 7 



Wybory przeprowadza „komisja wyborcza” w skład której wchodzą wskazani przez opiekuna 

SU uczniowie, którzy w danym roku szkolnym nie kandydują do Rady SU. Wybory są 

powszechne i tajne. 

  

§ 8 

Nowo wybrana Rada Samorządu na pierwszym wspólnym posiedzeniu wybiera anonimowo 

spośród siebie funkcyjnych, tj.: przewodniczącego, zastępcę oraz liderów grup wiekowych. 

Przewodniczący Rady SU w sprawach spornych występuje jako Rzecznik Praw Ucznia 

reprezentując społeczność uczniowską wobec organów Szkoły. 

 

Rozdział IV :   ZADANIA  OPIEKUNA  SU 

§ 9 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego poprzez swoją pracę z uczniami i współpracę                            

z pozostałymi nauczycielami zespołu szkół czuwa nad całokształtem działań Samorządu. 

 

§ 10 

W wyjątkowych wypadkach, opiekun upomina ustnie funkcyjnych, niewypełniających 

ustalonych zadań lub odwołuje ich z pełnionej w Radzie SU funkcji . 

 

§ 11 

Opiekun czynnie uczestniczy w zebraniach Rady Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 12 

Opiekun Samorządu odpowiada przed Dyrektorem Szkoły za działalność Samorządu. 

 

Rozdział V :   PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 13 

Uczniowie przygotowujący imprezy szkolne lub uczestniczący w zebraniach SU mają prawo 

do zwolnienia z lekcji pod warunkiem jej uzupełnienia. Nauczyciel przedmiotu nie wpisuje 

nieobecności na danej lekcji, gdyż uczniowie znajdują się na terenie szkoły pod opieką 

nauczyciela koordynującego daną imprezę lub opiekuna Samorządu. 

 

§ 14 

 

Rzecznik Praw Ucznia występujący w obronie praw uczniowskich – o ile nie łamie zasad 

kulturalnego zachowania - nie może być z tego powodu negatywnie oceniany. 

 

§ 15 

1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

2. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

 

§ 16 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-10-2017&qplikid=4186#P4186A7

