
Regulamin Samorządu Uczniowskiego  

Szkoły Podstawowej nr 3 im KOU w Mysłowicach 

1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, 
Statutu Szkoły i postanowień niniejszego regulaminu.  

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

3. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i 
opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji praw ucznia takich 
jak:  

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;  
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 
wysiłkiem szkolnym , a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;  
d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;  
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 
własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;  
f) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu  
 
4. Wyboru opiekuna samorządu dokonuje się w obecności opiekuna z poprzedniego roku szkolnego 
(lub osoby delegowanej przez dyrektora spośród członków Rady Pedagogicznej) poprzez uzyskanie 
przez kandydata na opiekuna największej ilości głosów uprawnionych do głosowania.  
 
5. Samorząd wybiera ze swego składu:  
- przewodniczącego  
- zastępcę przewodniczącego  
- sekretarza  
- skarbnika.  
 
6. Wszelkie decyzje i działania Samorządu Uczniowskiego muszą być konsultowane z opiekunem 
samorządu.  
 
7. Opiekun samorządu posiada jeden głos wyborczy we wszelkich wyborach dokonywanych przez 
samorząd.  
 
8. Kadencja samorządu trwa jeden rok i kończy się w ostatnim dniu nauki danego roku szkolnego.  
 
9. Aby zaktywizować wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Mysłowicach, można w ramach 
samorządu powoływać komisje, do których należeć będzie realizacja celów i zadań samorządu.  
 
10. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem uczniów.  
 
11. Samorząd Uczniowski jest pomostem pomiędzy gronem pedagogicznym a uczniami.  
12. Zebranie samorządu zwołuje opiekun lub przewodniczący w porozumieniu z opiekunem.  
 
13. W zebraniach samorządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym:  
a) opiekun samorządu  



b) dyrektor szkoły lub jego zastępca  
c) zaproszeni goście.  
 
14. Zebraniom samorządu przewodniczy jego przewodniczący. 
 
15. Zebrania samorządu są protokołowane.  
 
16. Protokół powinien zawierać:  
- datę i miejsce posiedzenia;  
- porządek zebrania;  
- zwięzłe streszczenie referowanych spraw;  
- pełny tekst uchwał;  
 
17. Protokół podpisuje opiekun samorządu.  
 
18. Protokoły przechowuje opiekun samorządu.  
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