
       Załącznik nr 4 Statutu 
 

REGULAMIN  SAMORZĄDU SZKOLNEGO 
 

I. Celem Samorządu Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjaoskiego w Bydgoszczy jest: 
1. uczestniczenie uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz 

partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów 
wychowawczych Szkoły 

2. rozwijanie różnorodnych form współpracy i współdziałania uczniów, wzajemnego 
wspierania się i przyjmowania odpowiedzialności za grupę i jednostkę 

3. kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do 
aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów 

4. uczestniczenie  uczniów w działaniach wolontariatu szkolnego/ powołanie koła, 
nabór, regulamin, wykonywanie zadao, możliwośd diagnozowania  potrzeb 
społecznych w środowisku szkolnym i otoczeniu szkoły, opiniowanie ofert działao, 
decydowanie  o działaniach do realizacji/. 

 
II. Do zadao Samorządu należy: 

1. czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów obowiązków wynikających ze Statutu 
Szkoły 

2. przedstawianie Dyrekcji Szkoły opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej 
3. organizowanie w czasie wolnym od zajęd lekcyjnych różnorodnych imprez 

kulturalnych, sportowych, turystycznych itp. 
4. dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne oraz inspirowanie uczniów do pracy 

społeczno-użytecznej na rzecz Szkoły i środowiska; inicjowanie akcji 
charytatywnych 

5. rozstrzyganie sporów między uczniami 
6. dbanie o dobre imię i honor Szkoły oraz kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

III. Struktura i zasady działania: 
1. w skład samorządu szkoły wchodzą wszyscy uczniowie, którzy podczas wyborów 

wybierają swoich przedstawicieli 
2. uczniowie poszczególnych klas tworzą samorządy klasowe, wybierane co roku na 

początku września 
3. samorządy klasowe współdziałają z Samorządem Szkoły 
4. Samorząd Szkoły składa się z 10 członków, wybranych podczas tajnego, równego i 

powszechnego głosowania w drugim tygodniu września danego roku szkolnego 
5. wybory odbywają się raz na trzy lata, a pomiędzy wyborami – nabór do samorządu 

szkoły odbywa się podczas rozmów kwalifikacyjnych 
6.  w skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą: opiekun Samorządu, przedstawiciel 

Dyrekcji, trzech przedstawicieli społeczności uczniów; kandydat musi 
zaprezentowad swój pomysł na program działania; komisja po przeprowadzeniu 
rozmów ze wszystkimi kandydatami ogłasza wyniki naboru 

7. każda klasa podczas godzin wychowawczych typuje po trzech kandydatów do 
Samorządu Szkoły; opiekun sporządza listę kandydatów, która zostaje umieszczona 
na tablicy ogłoszeo 

8. w dniu wyborów każdy uczeo klas IV-VI otrzymuje listą kandydatów; podkreśla na 
niej nazwiska sześciu osób, na których oddaje swój głos 

9. w skład Samorządu Szkoły wchodzą przedstawiciele poszczególnych klas, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów 



10. wyniki wyborów zostają ogłoszone najpóźniej 2 dni po głosowaniu 
11. we wrześniu odbywa się zebranie organizacyjne członków Samorządu Szkoły z 

opiekunem. Uczniowie przeprowadzają tajne głosowanie i wybierają spośród 
siebie przewodniczącego i zastępcę oraz ustalają plan pracy 

12. na zakooczenie I semestru i roku szkolnego opiekun Samorządu składa 
sprawozdanie z działalności Samorządu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej  

13. zebrania członków Samorządu odbywają się według ustalonego terminarza, w 
czasie wolnym od zajęd lekcyjnych 

14. spośród członków Samorządu istnieje możliwośd powołania członków 
wolontariatu. 

 
IV. Prawa i obowiązki członków Samorządu Szkoły: 

1. członkowie Samorządu mają obowiązek rzetelnie wywiązywad się z powierzonych 
im obowiązków oraz godnie reprezentowad społecznośd uczniowską i szkołę, a 
także wykazywad się zaangażowaniem i inicjatywą 

2. Samorząd ma prawo zmieniad członków, którzy nie wywiązują się z obowiązków, 
wymienionych w punkcie 1 

3. Samorząd ma prawo zgłaszad propozycje dotyczące organizacji zajęd dydaktyczno-
wychowawczych, imprez szkolnych i innych spraw dotyczących szkolnego życia 

4. przedstawiciele Samorządu mają prawo: 
- uczestniczyd w posiedzeniach Rady Pedagogicznej (za zgodą Dyrektora Szkoły) 
oraz zgłaszad postulaty i wnioski 
- czuwad nad przestrzeganiem praw uczniów i zgłaszad problemy swoje i innych u 
nauczycieli przedmiotów, wychowawców, opiekuna Samorządu lub Dyrekcji Szkoły 
w przypadku nierespektowania ich praw 
- korzystad z pomocy finansowej szkoły w celu zakupów materiałów papierniczych, 
nagród oraz organizacji imprez 
- wybierad swojego opiekuna 
- korzystad z pomocy nauczycieli, opiekuna, Dyrekcji Szkoły w realizacji swoich 
zadao 
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