
Regulamin Samorządu Uczniowskiego  

Szkoła Podstawowa nr 78 w Poznaniu 

 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Władzami samorządu uczniowskiego są: 

a) osoby wytypowane w drodze głosowania klasowego; 

b) osoby chętny do angażowania się w życie szkolne; 

c) osoby ze samorządu klasowego; 

4. Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas. 

 

§ 2 

Cele działania Samorządu Uczniowskiego 

Celem działania Samorządu jest rozwijanie samorządności szkolnej i kształtowanie postaw 

współodpowiedzialności i współdziałania opartych na demokratycznych zasadach współżycia 

między ludźmi, zwłaszcza poprzez: 

1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole. 

2. Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację 

3. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej. 

4. Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną 

5. Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności Szkoły. 

6. Uczenie samorządności i aktywności na forum Szkoły i poza nią. 

7. Uczenie demokratycznych form współżycia. 

8. Uczenie się odpowiedzialności moralnej , rozumienie odrębności przekonań , tolerancji. 

9. Rozwijanie modelu ucznia aktywnego i odpowiedzialnego. 

10. Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną , zdrowotną , regionalną i 

ekologiczną. 

§ 3 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

1. Wybory do Samorządu szkolnego z racji sytuacji związanej z COVID -19 odbywają się na 

zasadzie wyborów i głosowania w klasa; 

2. Kadencja wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok lub do czasu 

ustalenia kolejnych wyników wyborów. 

 

§ 4 

Prawa Samorządu Uczniowskiego 

1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz 

dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, 

a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania; 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

c) prawo do organizowania życia szkolnego, 

d) prawo redagowania gazetki szkolnej 

e) prawo do organizowania w szkole działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

 

§5 

Zadania Samorządu Uczniowskiego 



1. Reprezentowanie ogółu uczniów Szkoły Podstawowej nr 78 w Poznaniu. 

2. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych. 

3. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły oraz własnych zainteresowań. 

4. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających 

trudności w nauce. 

5. Organizacja dyskotek szkolnych. 

6. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych. 

7. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska. 

8. Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych. 

9. Decyzją Samorządu Uczniowskiego obowiązuje w szkole zasada „szczęśliwy numer”- 

uczeń, 

którego numer z dziennika został wylosowany, ma prawo do zwolnienia z odpowiedzi 

ustnych i pisemnych. Prawo to nie obowiązuje, gdy termin pracy pisemnej został podany 

wcześniej. 

10. Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora 

szkoły. 

 

§6 

Sposób prowadzenia dokumentacji Rady Samorządu Uczniowskiego 

1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego stanowi: 

a) plan pracy Samorządu Uczniowskiego 

b) sprawozdanie z planu pracy Samorządu Uczniowskiego 

c) regulamin Samorządu Uczniowskiego 

2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego znajduje się bibliotece, jest wywieszony w gablotce 

samorządu Uczniowskiego oraz jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły. 

 

§7 

Zadania opiekuna/ opiekunów Samorządu Uczniowskiego 

1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest proponowany corocznie przez dyrektora szkoły. 

Rada Samorządu Uczniowskiego ma decydujący głos przy akceptacji tego wyboru. 

2. Do zadań opiekuna należą: 

a) czuwanie nad całokształtem prac Samorządu; 

b) wspieranie działania Samorządu Uczniowskiego; 

c) pomoc w planowaniu i realizacji działań Samorządu; 

d) pośrednictwo między uczniami i nauczycielami; 

e) prowadzenie dokumentacji Samorządu. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiany w regulaminie wymagają każdorazowo podjęcie uchwały i akceptacji 

bezwzględnej większości Rady Samorządu Uczniowskiego. 

2. Regulamin zatwierdza opiekun Samorządu i przedstawia go Dyrektorowi Szkoły. 

3. Za przestrzeganie regulaminu odpowiada przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz 

jego opiekun. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:    Członkowie Rady Samorządu 

Uczniowskiego: 


