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Podstawa prawna: 
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawa - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) - 

art. 85 ust. 1-7. 
2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 60). 
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Rozdział I 

 

§ 1 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest Rada 

Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 2 

Pracą Rady Samorządu Uczniowskiego kieruje opiekun, który współpracuje z 

wychowawcami, dyrekcją i rodzicami. 

 

Rozdział  II 

Struktura organizacyjna samorządu 

 

§ 3 

Strukturę organizacyjną samorządu stanowią:  

1. Zebranie społeczności uczniowskiej 

2. Rada uczniowska (delegaci klas) 

3. Rada samorządu w składzie: 

1) prezydium 

2) przewodniczący 

3) wiceprzewodniczący 

4) skarbnik 

5) sekretarz 

6) przewodniczący samorządów klasowych 

7) kierownicy sekcji. 

 

§ 4 

Najwyższą władzą samorządu jest ogólne zebranie członków. 

 

§ 5 

Władzą wykonawczą samorządu jest rada samorządu. 

 

§ 6 

1. Kadencja rady samorządu trwa jeden rok szkolny.  

2. Wybory do rady samorządu odbywają się co roku w czerwcu - w głosowaniu 

równym, tajnym i powszechnym. 
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Rozdział III 

Uprawnienia i zadania samorządu szkolnego 

 

§ 7 

Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej, radzie  rodziców oraz 

dyrektorowi szkoły  wnioski i opinie we wszystkich sprawach  szkoły, a w szczególności 

tych, które dotyczą realizacji podstawowych  praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i 

stawianymi wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania  i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i właściwościami  organizacyjnymi, w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu i jednocześnie 

szkolnej rady wolontariatu. 

 

§ 8 

Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela. 

 

§ 9 

Samorząd szkolny wykonuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy zatwierdzony 

przez radę pedagogiczną. 

 

Do zadań samorządu należy: 

1.Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków 

szkolnych i innych, zawartych w statucie szkoły. 

2.Przedstawianie organom szkoły swoich potrzeb: egzekwowanie swoich praw. 

3.Dbałość o sprzęt i urządzenia szkolne - organizacja niezbędnych prac  na rzecz szkoły i 

środowiska. 

4.Rozstrzyganie sporów między uczniami: zapobieganie konfliktom zarówno między 

uczniami jak i nauczycielami, a w przypadku zaistnienia  takich - powiadomienie 

opiekuna lub organów szkoły. 

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

6.Wyrażanie opinii dotyczących problemów uczniów; udział w formułowaniu 

regulaminów i innych przepisów obowiązujących w szkole. 

7.Współdecydowanie w przyznawaniu uczniom różnych form pomocy  materialnej. 
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8.Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród. 

9.Udział przedstawicieli samorządu (z głosem doradczym) w niektórych posiedzeniach 

rady pedagogicznej i rady rodziców - dotyczących  spraw wychowawczych i 

opiekuńczych. 

10.Wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawie powołań nauczycieli na  opiekunów 

organizacji szkolnych. 

11.Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi  w posiadaniu 

samorządu. 

 

Rozdział IV 

Organizacja wolontariatu 

 

§ 10 

Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu. 

 

§ 11 

Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające 

poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie. Wolontariat stwarza szansę wykorzystania 

własnych umiejętności i doświadczeń, zdobycia nowych doświadczeń. 

 

§ 12 

Cele wolontariatu:  

1. Uwrażliwienie dzieci na krzywdę i potrzeby innych.  

2. Kształtowanie charakteru: ćwiczenie cierpliwości i opanowywanie emocji. 

3. Wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych. 

4. Przeciwdziałanie zniechęceniu, monotonii i nudy.  

5. Odnajdywanie w sobie energii potrzebnej do pomocy innym. 

6. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.  

7. Rozwijanie kreatywności i zaradności.  

8. Diagnozowanie potrzeb społecznych w otoczeniu szkoły i środowisku szkolnym.  

 

§ 13 

Podstawowa forma działania wolontariatu uczniowskiego to SKW, czyli Szkolny Klub 

Wolontariatu wyłoniony ze składu samorządu uczniowskiego. 

 

§ 14 

Postanowienia ogólne Szkolnego Klubu Wolontariatu: 

1. Szkolny Klub Wolontariatu skierowany jest do uczniów, którzy chcą pomagać innym, 

reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku 

lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

2. Szkolny Klub Wolontariatu jest wspólnotą całkowicie nieodpłatną i otwartą na 

wszystkich, którzy chcą pomagać innym. 
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3. Szkolny Klub Wolontariatu działa tam, gdzie może służyć ludziom, którzy go 

potrzebują. 

 § 15 

Zasady funkcjonowania Szkolnego Klubu Wolontariatu: 

1. Opiekunem i koordynatorem działań Szkolnego Klubu Wolontariatu jest opiekun 

samorządu uczniowskiego.  

2. Szkolny Klub Wolontariatu wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan 

pracy i następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań 

poprzez szkolenia w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną 

instytucją czy grupą potrzebujących. racjonalizowania pewnych problemów, 

mówienia o trudnościach i wzajemnego wzmacniania oraz wsparcia.  

3. Wolontariusz nie powinien mieć mniej niż 13 lat. Wszystkie osoby przed 

ukończonym 18 rokiem życia muszą uzyskać zgodę co najmniej jednego 

przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica bądź opiekuna prawnego.  

4. Wolontariat prowadzony jest w ramach zajęć nadobowiązkowych w szkole i 

uczniowie działają pod stała opieką nauczyciela.  

5. Za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły odpowiada dyrektor. Jeżeli wolontariat 

jest organizowany przez szkołę, odpowiedzialność ponosi nauczyciel bądź opiekun 

prowadzący grupę na działania.  

6. Podejmowanie zadań niezależnie od udziału w Szkolnym Klubie Wolontariatu, poza 

godzinami szkolnymi powoduje, że ze szkoły zdjęta jest odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo ucznia. 

 

§ 16 

Zadania Szkolnego Klubu Wolontariatu: 

1. Zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym. 

2. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego  

            i lokalnego środowiska. 

3. Zapoznawanie z ideą wolontariatu. 

4. Promocja idei wolontariatu. 

5. Przygotowywanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza. 

6. Umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy. 

7. Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniowskich, działań edukacyjnych. 

8. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach. 

9. Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów. 

10. Nauka samorządności. 

11. Wypracowanie systemu włączania uczniów do działań o charakterze 

woluntarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz 

szkoły i środowiska szkolnego i lokalnego. 

12. Prowadzenie cyklicznych spotkań wolontariuszy. 
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Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 17 

W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Samorządu Uczniowskiego gromadzi 

środki  na podstawie delegacji ustawowej. 

§ 18 

 Operacje finansowe i dokumentacja powinny być prowadzone zgodnie  z ogólnymi zasadami 

obowiązującymi w tym zakresie. 

 

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego zatwierdzono w dniu 1 grudnia 2017 r. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego  - Daria Lewicz 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Marta Miotk                  

 

 

 

                                                                                          Dyrektor szkoły 

                                                                                            Maria Siudek 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


