
 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

PSP NR 14 INTEGRACYJNA W RADOMIU 

 
 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 Integracyjna w Radomiu 

§ 2 

Samorząd uczniowski, działający w szkole PSP 14 Integracyjna w Radomiu], zwany dalej SU, działa na podstawie 

Ustawy o systemie oświaty z dn. art. 85 ust. 3 i 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 

2019 r. poz. 1148) , Statutu Szkoły PSP 14 Integracyjna w Radomiu  oraz niniejszego Regulaminu. 

 
Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU 

§ 3 

Do głównych celów działalności SU należą: 
a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach 
szkoły, 
b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we 
wszystkich sprawach szkoły, 
c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla 
wspólnego dobra, 
d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 
e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w 
szkole, 
f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami. 

  

Rozdział III: OPIEKUN SU 
§ 4 

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU. 

§ 5 

Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne. 
Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom. 

§ 6 

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez: 
a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 
b. inspirowanie uczniów do działania, 
c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną. 

 
 



Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA. 
 

§ 7 

Do wybieralnych organów SU należą: 
1. Rada Samorządów Klasowych. 
2. Rada Samorządu Uczniowskiego. 
 

Ich kadencja trwa 1 rok szkolny. Istnieje możliwość wydłużenia czasu kadencji SU do 2 lat (w sytuacji kiedy 

wybory nie mogą odbyć się każdego roku, Rady klasowe podejmą decyzję o wydłużeniu kadencji) 

§ 8 

Przedstawiciele Samorządów Klasowych: 
a. identyfikują potrzeby uczniów, 
b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole, 
c. informują uczniów o działalności Zarządu SU. 
Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest Radą Samorządów 
Klasowych. 

§ 9 
Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy: 

a. uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU, 
b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Rady SU lub dyrekcji, 

c. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU. 

§ 10 

Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy: 
a. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw  SU, 
b. zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU, 
c. kontrolowanie zgodności działań SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły 
 

Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez opiekuna SU raz w miesiącu lub w miarę potrzeb. 

§ 11 

Do kompetencji  Rady  SU należy: 
a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich, 
b. opracowanie wraz z opiekunem rocznego planu działania SU, 
c. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU, 
 

f. zbieranie i archiwizowanie [w teczce/segregatorze] bieżącej dokumentacji SU. 

 
Obrady Rady Samorządu Uczniowskiego zwoływane są przez opiekuna SU raz w miesiącu lub w miarę potrzeb. 

 

§ 12 

Do obowiązków członków Rady SU należy: 
a. uczestnictwo w pracach  SU i realizacja celów SU, 
b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji, 
c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów, 
 

 

§ 13 



Rada SU składa się z: 
1. Przewodniczącego SU, 
2. Wiceprzewodniczącego SU, 
3. Wiceprzewodniczącego SU, 
 

§ 14 

Przewodniczący SU: 
a. kieruje pracą Rady SU, 
b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji, 
c. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu SU  

 

Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE 
§ 15 

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Rady SU na 
wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły  

2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dn. 30.09.2020 

 MAPA STRONY 

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa d posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na 

licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa- zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści. 

 

https://samorzad.ceo.org.pl/strona/mapa-strony

