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Statut Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Publicznych 

Szkole Podstawowej i Gimnazjum 

im. Anny z Działyńskich Potockiej w Posadzie Górnej 

 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późn. zm. (Dz. U. z 2004r. 

Nr 173, poz. 1880). 

2. Statut Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Anny 

z Działyńskich Potockiej w Posadzie Górnej. 

 

§ 1. 

Nazwa, siedziba, teren działalności i czas trwania 

 

1. Samorząd nosi nazwę „Samorząd Uczniowski przy Zespole Szkół Publicznych Szkole 

Podstawowej i Gimnazjum im. Anny z Działyńskich Potockiej w Posadzie Górnej”. 

2. Siedzibą Samorządu Uczniowskiego jest Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej 

przy ul. 3 Maja 164. 

3. Samorząd Uczniowski prowadzi swoją działalność na terenie wyżej wymienionej 

szkoły. 

4. Samorząd Uczniowski działa na mocy Statutu Szkoły. 

5. Pracę i działalność Samorządu nadzoruje w imieniu Rady Pedagogicznej i dyrekcji 

szkoły dwóch nauczycieli. 

6. Samorząd działa i funkcjonuje poprzez organy statutowe. 

7. Czas trwania działalności Samorządu Uczniowskiego jest nieograniczony. 

 

§ 2. 

Cele działalności Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Reprezentowanie ogółu uczniów.  

2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.  

3. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz 

partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów 

wychowawczych szkoły.  
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4. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz 

przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. 

5. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, 

samooceny i zdyscyplinowania uczniów. 

 

§ 3. 

Zadania Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków 

szkolnych.  

2. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań 

naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie 

wypoczynku i rozrywki. 

3. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie grup uczniowskich do 

wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły. 

4. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, 

w środowisku rówieśniczym i rodzinnym. 

5. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

6. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród a także kar. 

7. Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu 

Samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież. 

8. Rada Samorządu jest pomostem między gronem pedagogicznym a uczniem. 

9. Przedstawianie organom szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach, 

a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów jak: 

1) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej 

zgodnie z własnymi zainteresowaniami – w porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

2) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania 

własnych zainteresowań. 

 

§ 4. 

Prawa Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Prawo wyboru nauczycieli pełniących funkcję opiekunów Samorządu. 
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2. Prawo do uczestniczenia w radach klasyfikacyjnych. 

3. Prawo do przedstawiania Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wniosków 

i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących przestrzegania 

podstawowych praw uczniów. 

4. Prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły. 

5. Prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu 

oceniania. 

6. Przedstawianie propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. 

7. Prawo do wyrażania opinii na temat pracy nauczyciela przedstawionej dyrektorowi 

szkoły przygotowującemu ocenę pracy tego nauczyciela. 

8. Organizacja imprez szkolnych. 

9. Współdziałanie w przyznawaniu uczniom różnych form pomocy. 

 

§ 5. 

Organy Samorządu 

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1) Walne Zgromadzenie Uczniów; 

2) Rada Uczniowska podzielona na sekcje – artystyczną, organizacyjną, charytatywną 

oraz sportową; 

3) Zarząd Rady Uczniowskiej. 

2. Najwyższą władzą Samorządu jest Walne Zgromadzenie Uczniów. 

3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku przez Radę Uczniowską 

w porozumieniu i za zgodą dyrektora szkoły.  

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia uczniów podejmowane są zwykłą większością 

głosów przy obecności 50% uczniów uprawnionych do głosowania w głosowaniu 

jawnym. 

5. Między zebraniami działalnością Samorządu kieruje Rada Uczniowska. 

6. Do Rady Uczniowskiej wchodzi po 3 przedstawicieli z każdej klasy – są to 

członkowie Samorządów Klasowych. 

7. Członkowie Rady wybierają spośród siebie Zarząd w składzie:  

1) Przewodniczący; 

2) zastępca przewodniczącego; 

3) skarbnik; 

4) sekretarz; 
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5) rzecznik prasowy Samorządu Uczniowskiego. 

8. Wybory członków Zarządu SU przeprowadzane są w pierwszej połowie września; 

kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie. 

9. W wyborach do Zarządu Rady Uczniowskiej wystarcza zwykła większość głosów 

przy obecności co najmniej połowy wyborców.  

10. Kadencja władz Samorządu trwa jeden rok. 

11. W miarę potrzeb, jednak nie rzadziej jak raz w miesiącu, należy przeprowadzić 

zebranie Rady Uczniowskiej, na którym powinny być ustalone zamierzenia na dany 

miesiąc. 

12. Wszystkie uchwały i decyzje organów Samorządu oraz przebieg spotkań powinny 

zostać zaprotokołowane w Księdze Protokołów z posiedzeń SU.  

13. Rada Uczniowska informuje uczniów o swojej działalności, przez komunikaty ustne 

oraz ogłoszenia pisemne zamieszczane na gazetce ściennej z aktualnościami SU. 

 

§ 6. 

Sposób podejmowania decyzji 

 

1. Członkowie Rady zbierają propozycje, opinie i wnioski w poszczególnych klasach. 

2. Członkowie Rady przedstawiają zebrane materiały na posiedzeniach Rady. 

3. Wszystkie decyzje podejmowane są poprzez jawne głosowanie większością głosów. 

4. Każdy członek Rady ma równe prawo głosu. 

 

§ 7. 

Kompetencje władz Samorządu 

 

1. Reprezentowanie społeczności uczniowskiej na terenie szkoły i poza nią. 

2. Uchwalanie Regulaminu Samorządu. 

3. Opracowanie Planu Pracy Samorządu. 

4. Inicjowanie, organizowanie oraz nadzorowanie przebiegu różnych imprez na terenie 

szkoły. 

5. Podejmowanie decyzji dotyczących dysponowania funduszami Samorządu. 

 

 

§ 8. 
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Opiekunowie Samorządu 

 

1. Opiekunów Samorządu wybiera Rada Uczniowska w głosowaniu bezpośrednim 

i tajnym.  

2. Rolą opiekuna jest doradzanie i pomaganie Samorządowi w realizacji jego zadań. 

 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Rada Uczniowska współdziała z organami szkoły i innymi organizacjami, jeśli istnieją 

w szkole. 

2. Samorząd Uczniowski od władz szkolnych powinien otrzymać pomoc w zakresie:  

1) całokształtu działalności Samorządu; 

2) zapewnienia warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do 

prawidłowego działania; 

3) wyboru opiekunów Samorządu Uczniowskiego. 

3. Uchwałę Samorządu szkoły, jeśli jest ona sprzeczna z prawem, Statutem Szkoły lub 

celami wychowawczymi szkoły może zawiesić lub uchylić dyrektor szkoły. 

 


