
REGULAMIN 
Szkolnej Rady Uczniowskiej  

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 107 w Krakowie 

 
 

I. Organizacja Samorządu Uczniowskiego. 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

2. Organem samorządu jest Szkolna Rada uczniowska (SRU) wybierana w głosowaniu 

równym, tajnym i powszechnym. 

3. Szkolna Rada Uczniowska jest jedynym reprezentantem uczniów w szkole. 

4. Rada Uczniowska wybierana jest corocznie, uczniowie klas III – V wybierają w swoich 

oddziałach po trzech przedstawicieli do SRU, którzy wyróżniają się co najmniej oceną 

dobrą z zachowania 

 spośród przedstawicieli klas piątych na pierwszym posiedzeniu Rady Uczniowskiej 

uczniowie w tajnym głosowaniu wybierają zarząd, 

 po podliczeniu głosów wybrany Zarząd Rady Uczniowskiej wybiera spośród siebie 

przewodniczącego, zastępcę i dwóch sekretarzy, 

 funkcję Rzecznika Praw Ucznia pełnić będzie nauczyciel wybrany przez Radę 

Uczniowską, 

 zebrania Rady Uczniowskiej odbywają się raz w miesiącu w terminie ustalonym 

tydzień wcześniej lub w razie potrzeby częściej. 

 

II. Przedmiot i zakres działania. 

1. Samorząd uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą 

realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak: 

 prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymogami, 

 prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,  

 prawa do korzystania ze wszystkich pomieszczeń w szkole przeznaczonych dla 

uczniów, 



 prawa do korzystania pod opieką nauczyciela ze wszystkich znajdujących się w szkole 

pomocy naukowych,  

 prawa do organizacji  życia szkolnego,  

  prawa do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu szkolnego,  

 prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

 prawa znania z tygodniowym wyprzedzeniem terminu pisemnego sprawdzianu 

wiadomości z wpisem w dzienniku,  

 prawa do jednego sprawdzianu pisemnego w ciągu dnia, a nie więcej niż trzech 

w ciągu tygodnia, 

 prawa do otrzymania poprawionych sprawdzianów w terminie do dwóch tygodni,  

 prawa do korzystania po zajęciach lekcyjnych z boiska szkolnego, 

 prawa do poszanowania godności własnej i dyskrecję w sprawach osobistych, 

 prawa organizowania działalności kulturalnej. Oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 

w porozumieniu z dyrektorem. 

 

2. Samorząd uczniowski jest zobowiązany przestrzegać podstawowych obowiązków 

ucznia, doktórach należą: 

 okazywanie szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

 przestrzeganie porządku szkolnego, dbałość o estetykę i ład w pomieszczeniach 

i otoczeniu szkoły,  

 stworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości – pomoc słabszym, przeciwdziałanie 

przemocy, brutalności, 

 poruszanie się po terenie szkoły, tak, aby nie zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu 

innych, zakaz biegania po korytarzach     i klatkach schodowych, 

 nie przebywanie w salach lekcyjnych na przerwach, 

 odpowiedzialność za stan klasy, w której uczniowie mają lekcje, w przypadku 

wyrządzenia przez uczniów szkody, zobowiązani są do jej naprawienia, a w razie 

niemożliwości, odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice, 

 informowanie wychowawcy o uczestnictwie w zajęciach pozaszkolnych, 



 usprawiedliwianie na najbliższej godzinie wychowawczej swojej nieobecności. 

Nieobecność usprawiedliwiają rodzice w formie pisemnej, 

 zakazu samowolnego opuszczania szkoły przed zakończeniem wszystkich lekcji. Jeżeli 

zaistnieje konieczność wyjścia, uczeń może uzyskać zwolnienie przez dyrektora szkoły 

za zgodą rodziców (powiadomienie na piśmie), 

 posiadanie i przedstawianie każdorazowo do wglądu lub wpisu dzienniczka ucznia, 

który jest obowiązkowym dokumentem, 

 po zakończeniu lekcji schodzenie do szatni pod opieką nauczyciela, 

 pozostawianie w szatni obuwia i okrycia wierzchniego, 

 oczekiwanie przed lekcjami na nauczyciela przed klasą, w której odbyć się maja 

lekcje. W przypadku przedłużającego się okresu oczekiwania (po 5 minutach) 

przewodniczący klasy winien z głosić powyższy fakt u dyrektora szkoły. 

 

3. Samorząd uczniowski winien zadbać w szczególności o to, aby: 

 uczeń na terenie szkoły przebywał w stroju schludnym, czystym i skromnym, 

 strój uczniowski winien być w stonowanych, jednolitych kolorach, 

 uczeń przebywał na terenie szkoły w obuwiu zamiennym, mogą to być: pantofle, 

tenisówki, trampki na jasnych spodach,  

 podczas uroczystości szkolnych i imprez kulturalnych występował w stroju galowym 

(biała bluzka lub koszula, granatowa lub czarna spódnica dla dziewcząt i w tym 

samym kolorze spodnie dla chłopców), 

 uczeń posiadał włosy naturalne. Estetycznie uczesane i krótko przycięte u chłopców, 

  uczeń nie nosił biżuterii niebezpiecznej dla siebie i innych,  

 uczeń nie przynosił do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, 

 każdy uczeń godnie reprezentował szkołę na zewnątrz. 

 

4. Samorząd uczniowski poprzez Rzecznika Praw Ucznia ma obowiązek rozpatrzenia 

skierowanych do niego spraw i poprzez osobę opiekuna Rzecznika nadawać im 

odpowiedni bieg: 

 rozmowa n nauczycielem, którego sprawa dotyczy, 

 rozmowa z wychowawcą ucznia, 



 rozmowa z dyrektorem szkoły. 

 

5. Samorząd uczniowski może wnioskować o przyznanie uczniom nagród lub kar 

porządkowych: 

a) rodzaje nagród: 

 pochwała wobec klasy, szkoły, ustna lub pisemna udzielona przez nauczyciela, 

wychowawcę, dyrektora szkoły, 

 pochwała ucznia ustna lub pisemna przekazana przez dyrektora rodzicom ucznia,  

 nagroda rzeczowa, 

 wpis do „Kroniki szkolnej”, 

 nagroda zbiorowa udzielona klasie przez dyrektora w postaci pucharu. 

b) rodzaje kar: 

 upomnienie ucznia przez wychowawcę, dyrektora wobec klasy, szkoły, 

 ustne lub pisemne upomnienie udzielone przez dyrektora szkoły przekazane 

rodzicom. 

 

6. Oceniając pracę nauczyciela dyrektor zasięga opinii Samorządu Uczniowskiego. 


