
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Kształt Samorządu 

1. Samorząd Szkolny Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie tworzą wszyscy uczniowie 

naszej szkoły. 

2. Radę Samorządu Szkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie tworzą 

przedstawiciele wszystkich klas IV-VI wybrani w klasowych wyborach. Rada 

Samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. 

3. Głównymi organami Rady Samorządu są: Przewodniczący Samorządu, zastępca 

Przewodniczącego Samorządu oraz członkowie Rady Samorządu. 

Przewodniczący Samorządu 

1. Przewodniczący wybierany jest przez uczniów z klas IV -VI, przy czym kandydat 

musi uzyskać największą ilość głosów w wyborach do Samorządu. 

2. Kadencja Przewodniczącego trwa 1 rok. 

3. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed 

upływem kadencji. 

4. W przypadku podania się do dymisji Przewodniczącego przed upływem kadencji, 

jego obowiązki przejmuje zastępca Przewodniczącego Rady Samorządu. 

5. Przewodniczący jest głównym reprezentantem ogółu uczniów. 

Opiekun Samorządu 

1. Opiekun pełni funkcję doradczą Samorządu. 

2. Opiekun ma prawo uczestniczenia (bez prawa głosu) we wszystkich zebraniach 

Samorządu. 

3. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Samorządu. 

4. Opiekun Samorządu jest jedyną osobą, która w uzasadnionych przypadkach może 

zwolnić uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością Samorządu. 

Zebrania Samorządu 

1. Zebrania Samorządu odbywają się w miarę potrzeb. 

2. Przewodniczący ma prawo (na wniosek własny, Opiekuna, członka Samorządu) do 

zwoływania specjalnych zebrań Samorządu. 

3. Samorząd ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania na początku roku 

szkolnego (ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny, uchwalenie regulaminu). 

4. Samorząd ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania pod koniec roku 

szkolnego (podsumowanie pracy, wnioski do dalszej pracy). 

Postanowienia inne 

1. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi Szkoły wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji 

podstawowych praw ucznia. 

2. Samorząd upoważniony jest do reprezentowania całej młodzieży i delegowania 

swych członków do rozmów z Dyrektorem Szkoły. 

Postanowienia końcowe 

1. Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem Samorządu. 

2. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły. 

3. Każdy uczeń ma prawo zgłaszania nowelizacji i poprawek do regulaminu. Są one 

rozpatrywane przez Radę Samorządu. Z treścią poprawek należy zapoznać wszystkich 

uczniów szkoły. 

                                                            Opiekun Samorządu - Magdalena Kubacka 

 


