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„Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy
razem uczą się, działają... 

Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał... 

Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności... 

To nie tylko praca, ale i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i
sprawiedliwości…”

Janusz Korczak   

Samorządność stanowi jedną z tych potrzeb psychicznych i społecznych, które człowiek odczuwa w toku całego
życia, od najmłodszych lat.’’

 Aleksander Kamiński

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły i wszyscy oni mogą wpływać na to, co się dzieje w
szkole. Kilkuset uczniów nie może

jednak rządzić na raz-aby samorząd sprawnie funkcjonował wybierani są przedstawiciele uczniów, którzy działają w
imieniu kolegów i reprezentują ich

interesy. Wybory do władz są przeprowadzane zgodnie z zasadami demokracji-są wolne, równe i tajne.(zgodnie ze
Statutem Szkoły)

ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA SU

    Rada Samorządu Uczniowskiego:

ˇ  Uczestniczy w tworzeniu programu szkoły i jest współodpowiedzialna za jego realizację

ˇ  Współdziała z władzami szkoły w realizacji swoich planów
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ˇ Może uczestniczyć w tych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które rozpatrują problemy wnoszone przez młodzież
lub dotyczą wspólnej realizacji podjętych decyzji

ˇ  Może uczestniczyć w zebraniach Rady Rodziców z prawem zgłaszania postulatów uczniów

ˇ  Zgłasza władzom szkoły, nauczycielom i Radzie Rodziców postulaty dotyczące zajęć lekcyjnych i organizacji czasu
wolnego uczniów

ˇ  Pośredniczy z własnej inicjatywy lub na prośbę kolegów w rozwiązywaniu trudności napotkanych przez
poszczególnych uczniów

ˇ  Może udzielać w imieniu swojej organizacji poręczenia za uczniów, którym ma być wymierzona kara

ˇ  Zdaje ogółowi młodzieży sprawozdanie ze sposobu załatwiania zgłoszonych przez nią spraw

ˇ  Dba o rzetelną realizację ustaleń Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

ˇ  Uaktualnia gazetkę ścienną oraz stronę internetową

ˇ  Uczestniczy w akcjach charytatywnych 

ˇ  Aktywizuje społeczność uczniowską poprzez przeprowadzanie różnorodnych konkursów

ˇ  Organizuje dyskoteki szkolne, współorganizuje życie kulturalne szkoły. 

Samorząd Uczniowski spotyka się na ustalonych spotkaniach (pierwszy wtorek miesiąca), na których omawiane są
bieżące zagadnienia życia szkoły. Każde spotkanie SU jest udokumentowane w księdze protokołów. 

W ramach Samorządu Uczniowskiego działają sekcje:

 -dekoracyjna

 -kulturalna

 -radiowęzła

 -porządkowa
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