
 
 

 

 
 

 
 
 

REGULAMIN 
 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ                                             

IM. IRENY SENDLER 

 
W TOSZKU 

 
 
 
 
 
 

podstawa prawna: 
 
 -  Art. 85  ustawy z dnia14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017r.                 
poz 59 z późn. poprawkami), 
-  Statut Szkoły. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej                
im. Ireny Sendler w Toszku. Przedstawicielami jej w Samorządzie Uczniowskim 
są Samorządy Klasowe, 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany 
przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, 
  

3. Prezydium Samorządu Uczniowskiego jest jedynym reprezentantem ogółu 
uczniów w szkole, 

 
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły, 
 
5. Samorząd może przedstawić dyrektorowi, radzie pedagogicznej oraz radzie 

rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności 
dotyczących realizacji: 

 
 

a) podstawowych praw uczniów, takich jak:  
- prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią,             

celem i stawianymi wymaganiami; 
- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce                           

i zachowaniu; 
- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością 
rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

- prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 
- prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej 

oraz rozrywkowej   zgodnie   z   własnymi   potrzebami   i   
możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem; 

- prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
 

           b)       wydania opinii w stosunku do decyzji rady pedagogicznej dotyczącej 
skreślenia   ucznia z listy uczniów szkoły, 

 
           c)       wydania opinii dotyczącej ustalenia dni dodatkowo wolnych od zajęć   
                     dydaktycznych w danym roku szkolnym, 
 
           d)       Samorząd Uczniowski prowadzi tablice informacyjną, na której  
                     umieszcza istotne informacje dotyczące swojej działalności, 
  
           e)       Samorząd Uczniowski prowadzi dokumentację ze swojej działalności       
                     w postaci zeszytu protokołów. 
 
 
 
 



 
 

 

PRAWA UCZNIA 

Uczeń ma prawo do: 

 
1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej, 
2. wykazania własnej inicjatywy w zdobywaniu wiedzy i dostępu do pomocy 

naukowych znajdujących się na terenie szkoły, 
3. pomocy ze strony wychowawcy, nauczyciela, dyrektora szkoły i organizacji 

młodzieżowych, 
4. pomocy w przypadku trudności w nauce, 
5. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 
6. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-

wychowawczym, 
7. swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia 

szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra 
innych osób, 

8. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, 
9. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się              

w kołach i organizacjach działających w szkole, 
10. występowania w obronie praw uczniowskich. Uczeń nie może być z tego 

powodu negatywnie oceniany, 
11. odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, a także do odpoczynku w 

przerwach świątecznych i w czasie ferii, bez nadmiernego obciążenia zadaniami 
domowymi, 

12. powiadomienia ze strony nauczyciela  o terminie i zakresie sprawdzianu na 
zasadach określonych w przepisach wewnątrzszkolnego oceniania,  

13. wglądu do ocenianego sprawdzianu, 
14. jawnej i krótko uzasadnionej oceny swego stanu wiedzy i umiejętności, 
15. nauczania indywidualnego na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami, 
16. zdawania egzaminu klasyfikacyjnego z materiału programowo zrealizowanego                    

w danym okresie / roku szkolnym / na zasadach uregulowanych w 
wewnątrzszkolnym ocenianiu, 

17. informacji o treściach nauczania z poszczególnych przedmiotów ujętych                    
w programie nauczania, 

18. powtarzania klasy jeden raz w cyklu kształcenia, 
19. otrzymania wyróżnienia, 
20. do informacji o przewidywanych dla nich ocenach okresowych /rocznych/ na 

tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. W przypadku 
przewidywanej oceny niedostatecznej informacje powinny być przekazane 
rodzicom ucznia na miesiąc przed zakończeniem okresu /roku szkolnego/. 
Szczegółowe prawa ucznia w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania, 
promowania oraz przeprowadzania egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego 
określają odrębne przepisy. 



 
 

                                                

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK: 

1. przestrzegać postanowień „Statutu Szkoły” oraz dbać o dobre imię i honor 
szkoły, 

2. systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, 
3. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, 
4. postępować zgodnie z dobrem kolegów i szkoły, współtworzyć jej autorytet, 
5. podporządkować się zaleceniom dyrektora szkoły, nauczycieli oraz samorządu                   

o ile nie są sprzeczne ze statutem szkoły, 
6. dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo kolegów /zabronione jest palenie tytoniu, 

picie alkoholu, posiadanie oraz zażywanie narkotyków i innych środków 
odurzających, psychoaktywnych, e-papierosów itp/, 

7. nosić strój czysty i schludny, 
8. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli                  

i innych pracowników szkoły, 
9. dbać o wystrój i estetykę sali, którą się opiekuje oraz czystość i porządek                  

na terenie całej szkoły, 
10. odpowiadać materialnie za spowodowane szkody. 
 
 

NAGRODY I KARY: 
 
1. Rodzaje nagród: 

 
a) pochwała wychowawcy klasy, 
b)     pochwała dyrektora szkoły,     
c)     nagroda rzeczowa, 
d)     dyplom, 
e)     list pochwalny dla rodziców, 
f)      wyróżnienie zdjęciem na tle sztandaru szkoły i wpisem do kroniki  

  szkoły otrzymuje uczeń kończący gimnazjum i szkołę podstawową z najwyższą  
   średnią. 

 
   
2. Rodzaje kar: 
 

a) upomnienie wychowawcy klasy,   
b) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o niewłaściwym, 

nieodpowiednim lub nagannym zachowaniu ucznia, wpis uwagi do 
dziennika lekcyjnego, 

c) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły,   
d) przeniesienie do innej klasy w szkole, 
e) przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

 
  



 
 

 
3. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą 

ucznia. 
 
4.  Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie 

lub zastosowaniu wobec niego kary. 
 
 
 
 
 
 

  


