
REGULAMIN CZŁONKÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§1 Ogólne zasady SU. 

§1.1. Zebrania Samorządu są obowiązkowe dla wszystkich jego członków. 

§1.2. Należy dawać dobry przykład innym. 

§1.3. Wymagana jest przynajmniej dobra ocena z zachowania. 

§1.4. Za pracę w Samorządzie Uczniowskim wewnętrznie przyznawane są minusy i 

plusy. Za 3 minusy następuje natychmiastowe usunięcie członka z SU, za 3 plusy 

przewidziana jest nagroda. 

§1.5. Regulamin może zostać edytowany w zależności od potrzeb. 

§1.6. Regulamin obowiązuje od 25.11.2019 roku. 

 

§2 Zadania Samorządu. 

§2.1. Celem SU jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim 
postępowaniem oraz postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i 
zadaniami społeczności szkolnej oraz do uznania ich za własne. 
§2.2. SU ma za zadanie zachęcić uczniów do podejmowania działań i własnej inicjatywy oraz 
ukształtowania poczucia odpowiedzialności. 
§2.3. Realizacja celów powinna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie 
patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej 
tradycji. 
 

§3 Obowiązki. 

§3.1. Każdy z członków ma swoje zadania wydzielone przez przewodniczącego, które 

powinien wykonać. 

§3.2. Członkowie SU, zobowiązani są do współpracy. Kłótnie niszczą pracę Samorządu 

Uczniowskiego 

§3.3. Gdy ktoś dostanie zadanie terminowe (np. zrobienie plakatu do danego dnia) 

zobowiązany jest je wykonać. Za oddanie pracy po terminie przyznawany jest minus. 

§3.4. Należy zgłaszać każdy problem związany ze sprawami szkolnymi do 

przewodniczącego (np. zniszczona ściana, uszkodzone piłkarzyki). 

§3.5. Minimum raz na dwa miesiące, każdy członek SU zobowiązany jest do wykonania 

projektu na temat „Co możemy dodać do naszej szkoły”. 

§3.6. Za tablicę przynależną Samorządowi Uczniowskiemu odpowiedzialne są 

wyznaczone przez SU osoby. 



§3.7. Za plakaty odpowiedzialne są wyznaczone przez SU osoby. 

§3.8. Członkowie SU zobowiązani są do zgłaszania sytuacji niebezpiecznych, a także do 

reakcji na niepokojące zachowanie uczniów. 

§3.9. Będąc uczestnikiem SU,jesteś zobowiązany do wykonywania poleceń Pani Moniki 

Nikiel, Pani Karoliny Tarczyńskiej, Przewodniczącego Szkoły oraz jego zastępców:Mileny 

Stochmiałek i Jolanty Wandzel. 

§3.10. Należy być poważnym podczas spotkań/działań Samorządu Uczniowskiego. 

 

§4 Zakazy. 

§4.1. Zakazuje się wywyższania nad innymi. (Karane minusem) 

§4.2. Obowiązuje zakaz buntowania innych przeciwko SU. (Karane minusem lub usunięciem z 

Samorządu) 

§4.3. Zakazuje się lekceważących odzywek do uczniów ukazujących wyższość członków SU. 

§4.4. Należy słuchać się wzajemnie, a nie zagłuszać i przerywać wypowiedzi innych. 

§4.5. Jesteśmy uczynni względem siebie – nie kłamiemy i nie oszukujemy. 

 

§5 Nagrody. 

§5.1. Nagrodę otrzymuje się za uzyskanie trzech plusów. By je otrzymać członkowie powinni 

wykonać dodatkową pracę lub przedstawić projekt na przydzielony wcześniej temat. 
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