
Zadania Samorządu klasowego 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 
 

1. Samorząd klasowy składa się z: 

a. przewodniczącego, 

b. zastępcy przewodniczącego, 

c. skarbnika. 

2. Opiekunem samorządu jest wychowawca klasy. 

3. Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie wraz z wychowawcą klasy. 

4. Do zadań przewodniczącego samorządu klasowego należy: 

a. reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych we wszystkich 

sprawach dotyczących uczniów danej klasy, a w szczególnie w sprawach 

dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów, 

b. reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli, 

c. występowanie z inicjatywą współorganizowania imprez klasowych, 

d. udział w pracach organizowanych przez Samorząd Szkolny, 

e. informowanie klasy o postanowieniach Samorządu Szkolnego, 

f. dbanie o czystość, ład i porządek w klasie oraz o wystrój klasy i szkoły, 

g. współdecydowanie z wychowawcą klasy w sprawach nagród, wyróżnień i kar 

udzielanych uczniom swojej klasy, 

h. rozstrzyganie sporów pomiędzy uczniami swojej klasy. 

5. Do zadań zastępcy przewodniczącego należy: 

a. przejęcie obowiązków przewodniczącego klasy w przypadku jego 

nieobecności, 

b. przejęcie części obowiązków przewodniczącego w przypadku ich nadmiaru  

6. Do zadań skarbnika należy: 

 a. dysponowanie funduszami klasowymi. 

7. Tryb składania skarg i próśb o rozstrzygnięcie kwestii spornych jest następujący: 

a. uczeń zgłasza zastrzeżenia za pośrednictwem przewodniczącego klasy do 

wychowawcy, do rzecznika praw ucznia lub do przewodniczącego SU, 

b. wychowawca klasy, przewodniczący SU lub rzecznik praw ucznia przedstawia 

sprawę danemu nauczycielowi i w porozumieniu z nim i danym uczniem 

rozstrzyga sporne kwestie, 

c. sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do właściwego wicedyrektora, którego 

decyzje są ostateczne. (na podstawie Regulaminu Ucznia Zespołu Szkół nr 1, 

im Jana Brzechwy, zatwierdzonego 18 września 2007 r.) 



 

Zadania Samorządu klasowego 

Nauczanie Początkowe 

 

1. Samorząd klasowy składa się z: 

a. przewodniczącego, 

b. zastępcy przewodniczącego, 

c. łącznika z biblioteką szkolną i świetlicą dla dzieci klas I-III. 

2. Opiekunem samorządu jest wychowawca klasy. 

3. Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie wraz z wychowawcą klasy. 

4. Do zadań przewodniczącego samorządu klasowego należy: 

a. reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych we wszystkich 

sprawach dotyczących uczniów danej klasy, a w szczególnie w sprawach 

dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów, 

b. reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli, 

c. występowanie z inicjatywą współorganizowania imprez klasowych, 

d. udział w pracach organizowanych przez Samorząd Szkolny, 

e. informowanie klasy o postanowieniach Samorządu Szkolnego, 

f. współdecydowanie z wychowawcą klasy w sprawach nagród, wyróżnień i kar 

udzielanych uczniom swojej klasy, 

g. rozstrzyganie sporów pomiędzy uczniami swojej klasy. 

5.  Do zadań zastępcy przewodniczącego należy: 

a. przejęcie obowiązków przewodniczącego klasy w przypadku jego nieobecności, 

b. przejmuje część obowiązków przewodniczącego  

6.  Do zadań łącznika z biblioteką i świetlicą należy: 

a. sprawdzanie stanu czytelnictwa klasy oraz  

b. dokonywanie zbiorowych wypożyczeń lektur i czasopism dla klasy na polecenie 

wychowawcy,  

c. informowanie klasy i wychowawcy o lekcjach bibliotecznych i imprezach 

czytelniczych organizowanych przez szkolną bibliotekę, 

d. informowanie o konkursach i imprezach organizowanych przez świetlicę szkolną 

klas I-III. 

7. Tryb składania skarg i próśb o rozstrzygnięcie kwestii spornych jest następujący: 

a. uczeń zgłasza zastrzeżenia za pośrednictwem przewodniczącego klasy do 

wychowawcy, do rzecznika praw ucznia lub do przewodniczącego SU, 

b. wychowawca klasy, przewodniczący SU lub rzecznik praw ucznia przedstawia 

sprawę danemu nauczycielowi i w porozumieniu z nim i danym uczniem 

rozstrzyga sporne kwestie, 

c. sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do właściwego wicedyrektora, którego 

decyzje są ostateczne. (na podstawie Regulaminu Ucznia Zespołu Szkół nr 1, 

im Jana Brzechwy, zatwierdzonego 18 września 2007 r.) 


