
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

„Odważ się być mądrym” 

 Sapere aude 

 

I. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 

w Łukowie. 

 Celem działania Samorządu  jest: 

1. Organizowanie życia  naukowego, kulturalnego i sportowo – rekreacyjnego szkoły. 

2. Reagowanie  na wszelkie oficjalne głosy poszczególnych nauczycieli, uczniów i klas. 

  

II. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

  

1. Parlament- wszyscy  uczniowie szkoły 

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego składający się z przewodniczącego i zastępcy 

przewodniczącego. 

3.  Rady klasowe: 

a) w skład rady klasowej wchodzi gospodarz i zastępca gospodarza. Wybory w klasach 

są tajne,  powszechne i bezpośrednie i ważne 1 rok, 

b) wszystkie rady klasowe tworzą parlament. 

4. Wszyscy członkowie Parlamentu mają równe prawa. 

5. Celem kierowania pracami Parlamentu i strzeżenia jego praw, członkowie Samorządu 

wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. 

6. Przewodniczący i zastępca przewodniczącego wybierani są przez uczniów i nauczycieli 

w ogólnym, tajnym równym i bezpośrednim głosowaniu przeprowadzonym przez 

Uczniowską  Komisję Wyborczą.  

7. Kadencja Przewodniczącego i jego Zastępcy trwa od 15 czerwca do 15 czerwca 

następnego roku szkolnego. 

8. Członkowie Zarządu wybierani są przez Parlament w drodze głosowania tajnego 

w miesiącu maju. 

  

III.Władze Samorządu Uczniowskiego 

  

1. Przewodniczący i Zastępca są odpowiedzialnymi  współorganizatorami: 

 życia kulturalnego uczniów, 



 imprez sportowo- rekreacyjnych, 

 współpracy szkoły  z Dyrekcją  i wychowawcami klas.  

2. Zarząd może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i w zebraniach Rady 

Rodziców, jeżeli prezentują sprawy dotyczące Uczniów. 

3. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

dwukrotnie w ciągu roku zdają sprawozdanie z działalności Samorządu. 

4. Parlament ma prawo dokonywać zmian osobowych w  składzie Zarządu przed upływem 

jej kadencji, w razie  rażącego   naruszenia obowiązków i przepisów Regulaminu 

Ucznia. 

5. Parlament ma prawo  wnieść votum nieufności. Parlament  może gromadzić fundusze z 

dobrowolnych składek uczniów i innych źródeł. 

6. Zgromadzone fundusze mogą być  wykorzystane na zakup   

 materiałów na gazetki Samorządu Uczniowskiego. 

 nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych 

z okazji Świąt i uroczystości szkolnych. 

 wnosić wpłaty na akcje charytatywne. 

7. Działalność Parlamentu oparta jest na rocznym harmonogramie pracy Samorządu. 

8. Harmonogram pracy  przedstawiony jest we wrześniu do zatwierdzenia w drodze 

głosowania na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

  

IV. Gospodarze klas 

  

1. Gospodarze  klas pełnią rolę organu  wykonawczego w Parlamencie są odpowiedzialni 

za działalność swoich klas. 

2. Gospodarze  klas są  zobowiązani  do wykonywania poleceń parlamentu, zleconych 

przez Zarząd. 

  

V. Obowiązki 

  

W przypadku naruszenia Regulaminu Szkolnego lub uchwał Parlamentu przez gospodarza lub 

zastępcę gospodarza można zastosować następujące sankcje: 

 udzielić  ostrzeżenia z decyzją rozpatrzenia możliwości  dalszego reprezentowania 

własnej klasy 



 pozbawić na wybrany okres prawa głosu.   

  

VI. Opiekunowie Parlamentu. 

  

1. Rolę  opiekuna pełni dwóch nauczycieli wybranych przez Parlament w drodze tajnego, 

demokratycznego głosowania na dwuletnią kadencję. 

2. Opiekunowie pełnią rolę doradcy.  

 


