
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami  Integracyjnymi w Łodzi. 

 

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§1 

 

Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1. Zgromadzenie ogólne uczniów. 

2. Rada Uczniowska, składająca się z przedstawicieli samorządów klasowych. 

3. Zarząd Rady Uczniowskiej, wybierany w wyborach powszechnych. 

4. W skład zarządu wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, 

przewodniczący poszczególnych sekcji. 

 

§2 

 

1. Zgromadzenie uczniów jest najwyższym organem Samorządu Uczniowskiego. 

2. Zgromadzenie ogólne stanowią wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zgromadzeniu ogólnemu podlegają Rada Uczniowska i Zarząd Rady Uczniowskiej. 

 

§3 

 

1. Rada Uczniowska jest organem kierującym bieżącą działalnością Samorządu 

Uczniowskiego. 

2. Rada Uczniowska składa się z przedstawicieli Rad Klasowych. 

3. W skład Rady Uczniowskiej wchodzi po jednym przedstawicielu każdej klasy.  

 

 

§4 

 

Przedstawiciele do Rady Uczniowskiej są wybierani na początku roku szkolnego przez 

uczniów danej klasy w wyborach jawnych.  

 

 

 

§5 

 

1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest wybierany przez ogół uczniów w wyborach 

powszechnych i tajnych. 

2. Wybory do Zarządu Rady uczniowskiej zarządzają i organizują opiekunowie 

Samorządu Uczniowskiego.  

 

 

§6 

 

Kadencja Rady Uczniowskiej i Zarządu Rady Uczniowskiej trwa jeden rok.  

 

 

 

 



§7 

 

1. Wybory do Zarządu Rady Uczniowskiej są przeprowadzane do 30 września. 

2. Opiekunowie Samorządu powołują komisje wyborczą i są odpowiedzialni za przebieg 

wyborów.  

3. W skład Zarządu wchodzą osoby, które otrzymały najwięcej głosów i wyraziły zgodę 

na wybór.  

 

 

STRUKTURA ORGANÓW SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO 

 

 

§8 

 

1. Zarząd Rady Uczniowskiej na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego 

grona przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza, przewodniczących 

poszczególnych sekcji. 

2. Wybrany Zarząd musi uzyskać akceptację Rady Uczniowskiej.  

3. Rada Uczniowska na wniosek co najmniej 50 % członków ma prawo zmiany 

osobowej Zarządu w trakcie kadencji. 

4. Uchwały Rady Uczniowskiej i Zarządu podejmowane są zwykła większością głosów 

przy obecności co najmniej  2/3 członków Rady. 

 

 

§9 

 

1. Posiedzenie Zarządu i Rady uczniowskiej odbywa się co najmniej raz na dwa miesiące 

w terminach ustalonych na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym. 

2. W razie potrzeby przewodniczący Zarządu lub jego zastępcy mogą zwołać dodatkowe 

posiedzenie Rady Uczniowskiej. 

3. Posiedzenie Rady Uczniowskiej i Zarządu prowadzi opiekun Samorządu i 

przewodniczący lub osoba do tego upoważniona.  

4. Posiedzenia Rady Uczniowskiej i Zarządu są protokołowane. 

5. Na pierwszym posiedzeniu Rady Uczniowskiej ustala się ramowy plan działania 

Samorządu na bieżący rok szkolny.  

6. informacje o pracach Samorządu zobowiązani są przekazać społecznościom 

klasowym przedstawiciele klas będący członkami Rady Uczniowskiej.  

 

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§10 

 

1. Przewodniczący Samorządu lub jego zastępca reprezentują szkolę na zewnątrz. 

2. Samorząd uczniowski opiniuje: 

- regulamin oceniania, 

- program wychowawczy, 

- organizację zajęć pozalekcyjnych. 

3. Samorząd Uczniowski ma prawo występowania z umotywowanymi wnioskami do 

Dyrektora Szkoły o nagradzanie lub karanie uczniów. 



4. Samorząd Uczniowski może czerpać fundusze z: 

- prowadzonych aukcji okolicznościowych, 

- zbiórki surowców wtórnych, 

- organizowania płatnych dyskotek.  

5. Zmiany w regulaminie działania Samorządu Uczniowskiego wprowadza się uchwałą 

Rady Uczniowskiej.  

 


