
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego 

pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”  

w Krakowie. 

 

 Podstawa prawna:  

1. Ustawa prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949. 

2.Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i 

Całościowych Zaburzeń Rozwojowych. 

1. SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

1) W Ośrodku działa  jeden Samorząd Uczniowski, który tworzy cała społeczność 

uczniowska Ośrodka.   Działalność Samorządu Uczniowskiego zapewnia możliwości 

współuczestniczenia w jego przedsięwzięciach wszystkim uczniom Ośrodka w miarę ich 

możliwości psychofizycznych. 

 Samorząd działa zgodnie ze Statutem Ośrodka oraz niniejszym regulaminem. Samorząd 

pracuje w oparciu o własny plan pracy. Plan ten opracowywany jest i akceptowany na 

początku roku szkolnego.   

 2. CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

 

1) Aktywizowanie życia społecznego w Ośrodku.  

2) Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną  

3) Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole.  

4) Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego 

czasu.  

5) Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich 

realizację.  

6) Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.  

 

3. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

 

1) Organizowanie i zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego wypełniania 

obowiązków szkolnych.  

2) Przedstawianie Dyrekcji Ośrodka, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności 

uczniowskiej.  

3) Współdziałanie z Dyrekcją Ośrodka, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w zapewnieniu 

uczniom należytych warunków do nauki i udzielania pomocy uczniom znajdującym się w 

trudnej sytuacji.  

4) Organizowanie imprez kulturalnych: apeli i akademii okolicznościowych,  

imprez sportowych, zabaw i spotkań świątecznych.  

5) Udział w imprezach i akcjach organizowanych poza terenem Ośrodka.  

6) podejmowanie działań z zakresu wolontariatu w porozumieniu z Dyrekcją Ośrodka. 

 



4. ORGANY SAMORZĄDU  

 

1)  Organami Samorządu są: Rada Samorządu Uczniowskiego, w skład której wchodzą: 

przewodniczący, zastępca przewodniczącego, co najmniej dwóch członków. 

2)  Kadencja organów samorządu trwa jeden rok. Rozpoczyna się od wyborów nowego 

samorządu w drugiej połowie września (nie później niż do 15 października), a kończy się na 

początku nowego roku szkolnego po przeprowadzonych wyborach do nowego samorządu.  

3)  Wybory do samorządu dokonywane są w głosowaniu tajnym.  

4)  Kandydować w wyborach może każdy uczeń w normie intelektualnej i lekką 

niesprawnością intelektualną, uczęszczający do klas IV-VIII i oddziałów gimnazjalnych 

Szkoły Podstawowej nr 9, XIX Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Branżowej I Stopnia nr 

12 i nie sprawiający kłopotów wychowawczych.  

5)  Z każdego zespołu klasowego może kandydować maksymalnie dwóch uczniów.  

6) Członkami Komisji Wyborczej są członkowie ustępującego Samorządu Uczniowskiego.  

7) Zadaniem Komisji Wyborczej jest przygotowanie kart do głosowania, przeprowadzenie 

wyborów i przeliczenie głosów.  

8) Wybory mogą być poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden tydzień, 

podczas której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu działania w 

strukturach Samorządu Uczniowskiego.  

9) Wybory są przeprowadzone w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na kartach do 

głosowania dokonują wyboru Rady Samorządu Uczniowskiego.  

10)  Przewodniczącego i zastępcę Samorządu Uczniowskiego wybiera spośród siebie Rada 

Samorządu Uczniowskiego.  

11)Mandat członka Samorządu Uczniowskiego wygasa w razie: 

 rezygnacji, 

 nagany dyrektora, 

 notorycznego i permanentnego łamania obowiązków ucznia 

 

5. ZADANIA RADY SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO 

 

1) Rada Samorządu Uczniowskiego:  

 odpowiada za uroczystości i ceremonie szkolne z udziałem pocztu flagowego,  

 opracowanie programu imprez okolicznościowych i uroczystości szkolnych na dany 

rok szkolny,  

 współpracuje z opiekunami i dyrekcją Ośrodka.  

 organizuje spotkania z uczniami  

 organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi  

 

 

6. FUNDUSZE SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO 

 

1)  Samorząd Uczniowski tworzy własne fundusze ze składek uczniowskich, z imprez 

organizowanych przez samorząd np. kiermasze, z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych.  

2)  Fundusze samorządu mogą być tworzone, ze środków przekazywanych przez Radę 

Rodziców  oraz inne organizacje i instytucje.  

3) Dysponentami funduszów jest Rada Samorządu Szkolnego , dysponowanie funduszami 

następuje w porozumieniu z opiekunem Samorządu Szkolnego.  



 

7. OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

1) Opiekunami samorządu są nauczyciele  powołani zarządzeniem Dyrektora Ośrodka 

2)  Opiekunowie pełnią funkcję doradczą samorządu.  

3)  Opiekunowie pomagają Radzie Samorządu Uczniowskiego w opracowaniu planu pracy i 

harmonogramu uroczystości szkolnych, w organizacji apeli, dbają o prawidłowe przeprowadzenie 

w/w imprez.  

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

2) Regulaminu otrzymują: Dyrektor Ośrodka, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego.  

3) Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Ośrodka. 

 


