
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 I GIMNAZJUM 

INTEGRACYJNEGO W STARGARDZIE 

SZCZECIŃSKIM 

 

 

1. Samorząd Uczniowski reprezentuje wszystkich uczniów na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 2 i Gimnazjum Integracyjnego w Stargardzie Szczecińskim. 

ZADANIA SAMORZĄDU: 

a) Organizowanie działań kulturalnych, oświatowych, sportowych i 

rozrywkowych dla uczniów na terenie szkoły i poza nią. 

b) Dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły. 

c) Informowanie społeczności uczniowskiej o przedsięwzięciach 

samorządu. 

d) Rozwijanie samorządności u uczniów. 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy wybierają 

swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu 

równym, tajnym i powszechnym. 

3. Uczniowie klas stanowią samorząd i wyłaniają Radę Samorządu Klasowego w 

głosowaniu równym i powszechnym (jawnym bądź tajnym). 

4. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

a) Zebrania samorządów klasowych, zwane zebraniami S.U., 

b) Rada Samorządu Uczniowskiego (Rada S.U.), 

c) Przewodniczący sekcji. 

5. W ramach samorządu tworzone są sekcje problemowe, w których może działać 

każdy uczeń. 

6. Sekcje powoływane są podczas pierwszego zebrania S.U. 

7. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą: 

a) Przewodniczący S.U., 

b) Zastępca przewodniczącego, 

c) Rzecznik praw uczniów. 



 

 

2 

 

8.Zadaniem Rzecznika Praw Uczniów jest reprezentowanie uczniów podczas 

rozstrzygania sporów w szkole. W uzasadnionych przypadkach Rzecznik Praw 

Uczniów po zasięgnięciu opinii opiekuna może podjąć działania negocjacyjne na 

rzecz ucznia. 

9.Przedstawicielami samorządów klasowych współpracujących z Radą są: 

d) Przewodniczący samorządu klasowego, 

e) Zastępca przewodniczącego, 

f) Członek samorządu klasowego. 

10.Wybory do Rady Samorządu Szkolnego odbywają się w każdym roku 

szkolnym na podstawie ordynacji wyborczej, opracowanej przez Radę a przyjętej 

podczas zebrania samorządów klasowych. 

11.Kadencja Rady S.U. trwa jeden rok. 

12.Zebrania S.U. zwoływane są raz w miesiącu lub częściej w miarę potrzeb przez 

opiekuna w porozumieniu z przewodniczącym S.U. 

13.Samorząd Uczniowski opracowuje plan pracy na dany rok szkolny. 

14.Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności ⅔ 

przedstawicieli samorządów klasowych na zebraniu S.U. 

15.Zmiany w składzie Rady i regulaminie mogą być dokonane tylko w 

wyjątkowych uzasadnionych przypadkach na zebraniu S.U 

 

Regulamin został zatwierdzony na zebraniu Samorządu Uczniowskiego Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim w dniu  .................................... 

 

         OPIEKUNOWIE: 

         Magdalena Stolarczyk 

         Agnieszka Bobkowska 

         Anna Szatkowska 

         Marta Kościańska 

         Damian Maćkowiak 

          


