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Regulamin Samorz ądu Uczniowskiego 
 

Szkoły Podstawowej Nr 341 im. Twórców Literatury Dz ieci ęcej w Warszawie 
 
 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski (zgodnie z art. 55 ustawy o systemie oświaty z 
dn.7 września 1991r. ze zmianami). 
 

2. Celem samorządu jest:  
 

a. uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów i partnerstwo w 
stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły, 
 

b. rozwijanie demokratycznych form współżycia i współdziałania uczniów oraz 
wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę  
i grupę, 

 
c. kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania, stwarzania warunków do 

samooceny, samokontroli i samodyscypliny uczniów.  
 
3. Do zadań samorządu należy:  

 
a. organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania 

obowiązków szkolnych, 
 

b. sygnalizowanie władzom szkoły opinii, problemów i potrzeb uczniów, 
 

c. współpraca w rozwoju, w czasie wolnym od obowiązków szkolnych, zainteresowań 
naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych i rozrywkowych, 

 
d. organizowanie pomocy naukowej dla uczniów mających problemy w nauce, 

środowisku rodzinnym czy rówieśniczym, 
 

e. rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie powstawaniu problemów 
między nauczycielami a uczniami.  

 
4. Uprawnienia samorządu:  

 
a. przedstawianie propozycji do planu pracy szkoły wynikających z potrzeb  

i zainteresowań uczniów, 
 

b. wyrażanie opinii społeczności uczniowskiej, wpływ na tworzenie wewnętrznych 
przepisów szkoły, które dotyczyć mogą uczniów, 

 
c. wydawanie gazetki szkolnej, korzystanie ze sprzętu audiowizualnego, 

organizowanie apeli w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności, 
 

d. zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, prawo wnoszenia uwag do opinii  
o uczniach, mediacja w sprawach łagodzenia ewentualnych kar, 

 
e. udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z głosem doradczym w sprawach 

opiekuńczych i wychowawczych, 
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f. wnioskowanie do dyrekcji szkoły w sprawie powołania opiekuna samorządu  
z ramienia rady pedagogicznej, 

 
g. dysponowanie funduszami powierzonymi samorządowi bądź wypracowanymi przez 

uczniów.  
 
5. Wszyscy uczniowie należą do Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych 

klas do samorządów klasowych. 
 

a. Najwyższą władzą jest ogólne zebranie członków lub przedstawicieli samorządów 
klasowych. 
 

b. Wybory do samorządu odbywają się według demokratycznej ordynacji przez 
zebranie ogółu członków samorządu. 

 
c. Kadencja samorządu trwa przez rok szkolny z możliwością przedłużenia na rok 

następny.  
 
6. Zebrania odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, a za zgodą wychowawcy 

mogą odbywać się w ramach godziny do jego dyspozycji. 
 

7. Fundusze samorządu są nadzorowane przez Radę  Rodziców oraz opiekuna samorządu; 
mogą być tworzone przez: 

a. kwoty za wykonaną pracę przez uczniów, 
 

b. organizowanie imprez dochodowych, 
 

c. zbiórkę surowców wtórnych, 
 

d. ze środków pochodzących z Rady Rodziców.  
 
8. Obowiązki władz szkolnych wobec samorządu to: 

 
a. pomoc w działalności i imprezach wykorzystujących bazę placówki, 

 
b. zapoznanie szkolnych rad uczniowskich z elementami planu działalności 

wychowawczej szkoły dotyczących aktywności i inicjatywy uczniów, informowanie 
ich o problemach szkoły, 

 
c. zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych do pracy samorządu, 

 
d. powoływanie opiekuna samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej.  

 
9. Dyrektor szkoły ma obowiązek uchylić postanowienie samorządu sprzeczne z prawem 

lub celami wychowawczymi szkoły. 
 

10. Obowiązki opiekuna samorządu:  
 

a. udzielanie pomocy w realizacji zadań wymagających pomocy nauczycieli, 
b. informowanie młodzieży o uchwałach rad pedagogicznych dotyczących spraw 

uczniów, 
c. inspirowanie nauczycieli do współpracy z samorządem, 
d. uczestnictwo w ocenie pracy samorządu dokonywanej przez Dyrektora Szkoły 

 i Radę Pedagogiczną. 


