
REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

W SP NR 97   W WARSZAWIE 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 97 w Warszawie. 

§ 2 

Przedstawiciele SU oraz Prezydent są reprezentantami ogółu uczniów szkoły. 

§ 3 

Samorząd Uczniowski, działający w Szkole, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o 

systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425) z późn. zm., Statutu SP 

97 oraz niniejszego Regulaminu. 

 

Rozdział II 

CELE I ZADANIA DZIAŁALNOŚCI SU 

§ 4 

 

 Do głównych celów działalności SU należą: 

1. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej; 

2. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły; 

3. Dbanie o dobre imię szkoły (w całokształcie swej działalności); 

4. Współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły i poza nią; 

5. Rozwijanie demokratycznych form współdziałania  uczniów oraz 

przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę; 

6. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach. 

                                                         

Rozdział III 

OPIEKUN SU 

  

§ 5 

             Opiekę nad pracą SU sprawują dwaj Opiekunowie. 

§ 6 

             Opiekunowie SU wspomagają jego działalność poprzez: 

             -  wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 

             -  inspirowanie uczniów do działania, 

             -  pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną. 



                                                          Rozdział IV 

                    ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA 

§ 7 

 Organami SU są: 

 1. Samorząd Klasowy w składzie: 

  a. Przewodniczący Klasy, 

  b. Zastępca Przewodniczącego, 

  c. Skarbnik (o ile klasa uzna takie stanowiska za potrzebne), 

  d. Łącznik z biblioteką, 

  2. Prezydent Szkoły- jeżeli będą kandydaci na pełnienie tej funkcji i wybory się odbędą. 

Kadencja wszystkich organów SU trwa rok, tj. od daty wyborów do końca danego roku 

szkolnego. 

§ 8 

 Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy: 

a. uczestnictwo w pracach Rady SU i realizacja celów SU, 

b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU i Dyrekcji, 

c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU. 

                                                              

Rozdział V 

ORDYNACJA WYBORCZA 

§ 9 

Przedstawiciele klasowych SU wybierani są co roku w miesiącu wrześniu. Wybory do 

organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe. 

§ 10 

 Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły. 

§ 11 

Prawo kandydowania na Prezydenta Szkoły posiada każdy uczeń szkoły, który posiada co 

najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

Rozdział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12 

Niniejszy Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom (zamieszczony na stronie internetowej 

szkoły). 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje 

Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunami. 

§ 13 

 1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad SU na wniosek   

     Prezydenta SU, Opiekuna SU, Dyrekcji lub co najmniej połowy członków SU. 

 2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po jej przyjęciu. 


