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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

W Szkole Podstawowej nr 15 w Zielonej Górze działa Samorząd Uczniowski zwany dalej 

„Samorządem”, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

 

§ 2. 

Reprezentacją Samorządu jest Rada Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 3. 

Samorząd wybierany jest przez uczniów w demokratycznych wyborach, w głosowaniu 

równym, tajnym, powszechnym. 

 

§ 4. 

Samorząd działa w oparciu o Regulamin Samorządu, który nie może być sprzeczny 

 ze statutem szkoły. 

 

§ 5. 

Celem działania Samorządu jest: 

a) uczenie się demokratycznych form współżycia, 

b) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, 

c) uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji. 

§ 6. 

Samorząd broni praw uczniowskich, czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków. 

Samorząd ma prawo do przedstawiania Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi, Radzie 

Rodziców wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących 

prawa do: 

a) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymaganiami, 

b) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

c) rozwijania swoich zainteresowań, 

d) redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

e) nauki zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny, 

f) organizowania działalności kulturalnej, rozrywkowej, 

g) wyboru opiekuna Samorządu. 
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§ 7.  

W celu właściwego rozpoznania sytuacji i problemów uczniów Samorząd może 

przeprowadzać ankiety. 

 

Rozdział II 

Organy Samorządu Uczniowskiego 

§ 8. 

Organem Samorządu Uczniowskiego są: 

a) zebranie wszystkich uczniów szkoły (walne), 

b) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, 

c) Rada Samorządu, 

d) Sekcje Samorządu. 

 

§ 9.  

1. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok. 

2. Wybory odbywają się we wrześniu. 

 

§ 10. 

Organy Samorządu zobowiązane są raz w roku składać sprawozdanie ze swej działalności 

 na ogólnym zebraniu uczniów. 

 

§ 11. 

Prawo do udziału w walnym zebraniu Samorządu mają wszyscy uczniowie. 

 

§ 12. 

1.  Walne zebranie zwoływane jest na wniosek: 

a) przewodniczącego Samorządu, 

b) Rady Samorządu, 

c) co najmniej 1/5 uczniów szkoły, 

2.  Walne zebranie powinno być zwołane najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku. 
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§ 13. 

Do kompetencji walnego zgromadzenia należy: 

a) przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Samorządu i wyrażanie opinii o pracy 

Samorządu, 

b) prawo odwoływania organów Samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie 

wywiązują się one z powierzonych im zadań, 

c) wybór nauczyciela będącego opiekunem Samorządu, 

d) uchwalenie regulaminu Samorządu. 

 

§ 14. 

1. Walne zebranie podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków. 

2. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów. 

 

§ 15. 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

a) reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej, Dyrektora, Rady Rodziców, 

b) kieruje pracą Samorządu, 

c) przewodniczy walnemu zebraniu, 

d) organizuje współpracę Samorządu z samorządem klasowym i organizacjami 

działającymi w szkole. 

 

§ 16. 

Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z 8 osób: 

a) przewodniczący, 

b) zastępca, 

c) sekretarz, 

d) skarbnik, 

e) przewodniczący poszczególnych sekcji. 

 

§ 17. 

Zebrania Rady Samorządu zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 

Zebrania odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. 
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§ 18. 

Rada Samorządu: 

a) zwołuje walne zebranie, 

b) opracowuje i przedstawia walnemu zebraniu projekt prac Samorządu, 

c) ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla uczniów i szkoły, 

d) reprezentuje opinie uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły. 

 

§ 19. 

Opinie i wnioski Rady Samorządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy jej członków. 

 

Rozdział III 

Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego 

 

§ 20. 

Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin 

wyborów organów Samorządu. 

 

Rozdział IV 

Opiekun Samorządu 

 

§ 21. 

Opiekun Samorządu jest wybierany przez walne zgromadzenie spośród wszystkich 

nauczycieli. 

 

§ 22. 

Zadania opiekuna: 

a) opiekun Samorządu czuwa nad całokształtem prac Samorządu, 

b) pośredniczy miedzy uczniami a nauczycielami, 

c) doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską, 

d) pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach. 
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§ 23. 

Walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym może odwołać opiekuna ze sprawowanej funkcji 

 i powołać nowego. Zasady zwołania walnego zgromadzenia określa § 12. Decyduje zwykła 

większość głosów. 

 

Rozdział V 

Dokumentacja Samorządu 

 

§ 24. 

Dokumentację Samorządu tworzą: 

1. Regulamin Samorządu 

2. Regulamin wyborów organów Samorządu Uczniowskiego 

3. Roczne plany pracy 

4. Sprawozdanie z działalności Samorządu 

5. Zeszyt protokołów. 

 

Rozdział VI 

Rzecznik Praw Ucznia 

 

§ 25. 

W szkole działa Rzecznik Praw Ucznia, zwany dalej Rzecznikiem. 

 

§ 26. 

Rzecznikiem może zostać każdy nauczyciel szkoły, oprócz Dyrektora i Wicedyrektorów. 

 

§ 27. 

Zadania Rzecznika: 

a) zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole, 

b) mediacje pomiędzy członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia 

w szkole. 
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§ 28. 

1. Rzecznika wybierają w demokratycznych wyborach (tajne, równe, powszechne) wszyscy 

uczniowie szkoły. 

2. Wybory przeprowadza Rada Samorządu Uczniowskiego. 

3.   Walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym może odwołać Rzecznika ze sprawowanej 

funkcji  i powołać nowego. Zasady zwołania walnego zgromadzenia określa § 12. 

Decyduje zwykła większość głosów. 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 29. 

Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców 

 z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich 

zainteresowanych stron. 

 

§ 30. 

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu 

negatywnie oceniani. 

 

§ 31. 

Regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu uczniów. 

 

§ 32. 

Wszelkie zmiany w regulaminie wprowadzane są w głosowaniu jawnym na walnym 

zgromadzeniu uczniów. 

 

§ 33. 

Regulamin Samorządu jest dostępny wszystkim uczniom szkoły, egzemplarz  znajduje się  

w bibliotece szkolnej. 

 

§ 34. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 


