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Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572 z późn, zm.) 
 

 
1. W  Szkole Muzycznej I stopnia  w Błażowej działa Samorząd Uczniowski. 
2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
3. Terenem działalności i siedzibą Samorządu Uczniowskiego jest  Szkoła Muzyczna I stopnia 

w Błażowej. 
4. Podstawowym aktem regulującym działalność Samorządu Uczniowskiego jest Regulamin 
       opracowany przez Prezydium Samorządu Uczniowskiego, uchwalony przez ogół uczniów. 
5. Walne zebranie uczniów zwoływane jest przez Prezydium Samorządu Uczniowskiego. 
6. Samorząd Uczniowski reprezentowany jest przez Prezydium Samorządu Uczniowskiego. 
       W skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego wchodzą: przewodniczący, 
       wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik. 
7. Prezydium Samorządu Uczniowskiego jest jedyną reprezentacją Samorządu 

Uczniowskiego. 
8. Prezydium Samorządu Uczniowskiego ma prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę 

opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 
9. Prezydium Samorządu Uczniowskiego ma prawo do spotkań z Dyrektorem Szkoły 

w terminie uzgodnionym przez obie strony, nie dłuższym niż 7 dni. 
10. Do kompetencji Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego należy: 

a) reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego na terenie Szkoły i poza nią; 
b) przewodniczenie zebraniom Samorządu Uczniowskiego i Prezydium; 
c) nadzór nad zgodnością postanowień Samorządu Uczniowskiego ze Statutem 

Szkoły; 
d) nadzorowanie prac sekcji; 
e) prawo organizowania zebrań Prezydium. 

11. Do kompetencji wiceprzewodniczącego należy zastępowanie przewodniczącego w razie 
jego nieobecności lub na jego prośbę 

12. Kadencja Prezydium Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny, do czasu 
powołania nowego Prezydium Samorządu Uczniowskiego. 

13. Wybory nowego składu Prezydium Samorządu Uczniowskiego są organizowane 
z początkiem kolejnego roku szkolnego. 

14. Samorząd Uczniowski współpracuje z takimi organami szkoły, jak: rada pedagogiczna, 
rada szkoły oraz dyrektor. 

15. Samorząd Uczniowski może przedstawiać ww. organom Szkoły wnioski i opinie 
we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 
praw uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i 
stawianymi 
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wymaganiami; 
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 
własnych zainteresowań; 

d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnych,     
w porozumieniu z dyrektorem. 

16. Regulamin Samorządu Uczniowskiego  Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej wchodzi   
w życie z dniem jego uchwalenia - 30 września 2013 roku. 

 
 Dyrektor 
Michał Wesołowski 
 
Opiekun samorządu uczniowskiego 
Aleksandra Pyrcz 
 
Przewodniczący  
Klaudia Zagórska 
 
Wiceprzewodniczący  
Filip Trzyna 
 
Sekretarz 
Justyna Gliwa 
 
Skarbnik 
Weronika Bartman 
 
 


