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                                            Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej: „Samorządem”. 

 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

 

3. Organy Samorządu są reprezentantami wszystkich uczniów. 

 

4. Przewodniczący Samorządu reprezentuje organy Samorządu, przede wszystkim wobec 

pozostałych organów szkoły. 

 

5. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. 

 

6. Regulamin Samorządu jest uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym 

i powszechnym. 

 

7. Ogół uczniów uchwala lub nowelizuje Regulamin Samorządu w drodze cząstkowych 

głosowań uczniów na zebraniach w poszczególnych oddziałach wg następującej 

procedury:  

 zebrania odbywają się wyłącznie w jednym terminie, bez względu na frekwencję; 

 prowadzącym zebranie jest wychowawca; 

 zbiorcze wyniki głosowania ustala dyrektor na podstawie, sporządzonych przez komisje 

skrutacyjne, protokołów głosowań cząstkowych. 

 

8. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. 

 

                                             



                                                    Rozdział 2. 

Kompetencje Samorządu 

 

1. Samorząd może przedstawiać dyrektorowi, radzie pedagogicznej i radzie rodziców 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, głównie dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

 prawo do zapoznania się z programami nauczania, z ich treściami, celami i stawianymi 

wymaganiami; 

 prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

 prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych 

zainteresowań; 

 prawo organizacji, w porozumieniu z dyrektorem, działalności kulturalnej, sportowej, 

oświatowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi szkoły; 

 prawo wyboru nauczyciela będącego opiekunem Samorządu; 

 prawo wyboru rzecznika praw ucznia; 

 prawo uczestniczenia w niektórych zebraniach rady pedagogicznej. 

 

2. Samorząd Uczniowski ponadto: 

 może występować z wnioskiem o utworzenie rady szkoły; 

 wyraża opinie w sprawie oceny pracy nauczyciela; 

 reprezentuje interesy uczniów w zakresie: 

- oceniania , klasyfikowania i promowania (m. in. poprzez współudział w tworzeniu zasad 

oceniania); 

- form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

 

3. Samorząd opracowuje także regulamin swojej działalności i przedstawia go do 

zatwierdzenia i uchwalenia społeczności uczniowskiej. 

  

 

   

                   



                                                          Rozdział 3. 

 

Organy Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Organami Samorządu są: 

 rada Samorządu Uczniowskiego, 

 zarząd rady Samorządu Uczniowskiego, 

 komisje i sekcje Samorządu Uczniowskiego, 

 komisja rewizyjna. 

 

2. Kadencja organów Samorządu trwa jeden rok. 

 

3. RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

 Rada Samorządu składa się z przedstawicieli uczniów wybieranych spośród kandydatów 

ze wszystkich klas  szkoły podstawowej i liczy nie mniej członków niż liczba oddziałów 

w szkole. 

 W przypadku niemożności wypełniania zadań przez któregokolwiek członka Samorządu, 

na jego miejsce wchodzi następny uczeń z listy kandydatów, który otrzymał najwięcej 

głosów. 

 Do jej kompetencji należy: 

- wybór zarządu rady S U, 

- wybór komisji rewizyjnej, 

- powoływanie spośród członków rady S U komisji oraz mianowanie ich 

przewodniczących, 

- wybór opiekuna SU, 

- podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu (uchwały 

rady, jej opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy jej członków), 

- opiniowanie Regulaminu Samorządu oraz dokonywanie w nich zmian i poprawek. 

 

4. ZARZĄD RADY SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO 

 

 Zarząd kieruje bieżącą pracą Samorządu. 

 Zarząd składa się 5 uczniów: 

- przewodniczącego, 

- zastępcy przewodniczącego, 

- sekretarza, 

- kronikarza, 

- skarbnika. 

 Członków zarządu wybiera spośród siebie rada S U w głosowaniu tajnym. 

 Do kompetencji zarządu należy: 

- opracowanie planu pracy Samorządu, 

- kierowanie bieżącą pracą Samorządu, 

- reprezentowanie opinii uczniów wobec rady pedagogicznej i rady rodziców, 

- składanie sprawozdania ze swojej pracy na zebraniach rady pedagogicznej poświęconej 

analizie pracy szkoły. 

 Na czele zarządu S U stoi przewodniczący. 

 Do zadań przewodniczącego należy: 



- kierowanie realizacją planu prac Samorządu, 

- kierowanie pracami komisji, 

- współpraca z przewodniczącymi klas, 

- reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec rady pedagogicznej i dyrekcji szkoły. 

 Do zadań zastępcy przewodniczącego należy: 

- wspomaganie przewodniczącego w realizacji wszystkich zadań wynikających z jego 

funkcji, 

- zastępowanie przewodniczącego w razie jego nieobecności. 

 Do zadań sekretarza należy: 

- prowadzenie dokumentacji zarządu, 

- prowadzenie tablicy ogłoszeń Samorządu. 

 Do zadań kronikarza należy: 

- prowadzenie kroniki działalności S U. 

 Do zadań skarbnika należy: 

- prowadzenie i dokumentowanie gospodarki finansowej Samorządu. 

 

                                                  

5.KOMISJE I SEKCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

 Do realizacji swoich zadań rada S U może powołać komisje oraz sekcje. 

 Powołane komisje / sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok szkolny) lub 

doraźny. 

 Przy powoływaniu komisji / sekcji organ powołujący musi precyzyjnie określić: 

- nazwę komisji / sekcji, 

- zakres działalności i kompetencje, 

- czas jej działania, 

- przewodniczącego odpowiedzialnego przed zarządem i radą za pracę powierzonej mu 

komisji / sekcji, 

- skład osobowy. 

 Komisje / sekcje powoływane są spośród członków rady S U. 

 

6. KOMISJA REWIZYJNA 

 

 Rada S U wybiera spośród siebie komisję rewizyjną, która liczy trzech członków. 

 Komisja rewizyjna jest podstawowym organem kontroli wewnętrznej. 

 

  

 



                                                         

                                                           Rozdział 4. 

 

Tryb przeprowadzania wyborów do rady S U 

 

1. Wybory delegatów do rady S U odbywają się w I tygodniu września w każdej klasie 

osobno. 

 

2. Aby wybory były ważne, musi w nich uczestniczyć ponad 2/3 uczniów w klasie. 

 

3. Każda klasa podaje dowolną ilość kandydatów do pracy w S U. 

 

4. Wybrani w klasach kandydaci zgłaszają się do opiekuna S U. 

 

5. W II tygodniu września trwa kampania wyborcza. 

 

6. Wybory do rady S U odbywają się do 10 września. 

 

7. Wybory są powszechne i tajne. Odbywają się w jednym miejscu i jednym terminie. 

 

8. Każdy uczeń otrzymuje kartę do głosowania, na której zaznacza maksymalnie do 3 

kandydatów z listy wyborczej, na których chce oddać swoje głosy, z zastrzeżeniem, że na 

jednego kandydata można oddać tylko 1 głos. 

 

9. W przypadku zaznaczeń głosów na karcie do głosowania innych niż ww., zostaje ona 

unieważniona. 

 

10. Każdy uczeń ma prawo głosować tylko 1 raz. 

 

11. Każdy uczeń ma czynne i bierne prawo wyborcze. 

 

12. Członkami rady S U zostają uczniowie, którzy uzyskali największą ilość głosów. Liczba 

tych uczniów nie powinna być mniejsza niż liczba oddziałów w szkole, nie powinna 

jednak przekroczyć 20 osób). 

 

13. Wybory nadzorowane są przez komisję wyborczą powołaną przez ustępującą radę S U i 

ustępującego opiekuna SU. 

                                                               

    



                                                            Rozdział 5.  

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Opiekun  S U jest wybierany w wyborach tajnych przez uczniów wybranych do rady SU 

na początku roku szkolnego (najpóźniej – do 12 września). 

 

2. Kadencja w ten sposób wybranego opiekuna trwa przez cały rok szkolny aż do 

wrześniowych wyborów w następnym roku szkolnym. 

 

3. Kandydatami na funkcję opiekuna S U są pracownicy pedagogiczni szkoły. 

 

4. Wybory są tajne. Odbywają się w jednym miejscu i jednym terminie. 

 

5. Wybory nadzorowane są przez komisję wyborczą powołaną przez ustępującą radę S U i 

ustępującego opiekuna SU.     

 

6. Aby wybory były ważne – musi w nich uczestniczyć ponad 2/3 uczniów uprawnionych do 

głosowania. 

 

7. Każdy z uczniów oddaje 1 głos na nauczyciela, który powinien, jego zdaniem, pełnić 

funkcję opiekuna SU. Każda inaczej wypełniona  karta do głosowania – zastanie 

unieważniona.                                                

 

8. Nauczyciel może sam podjąć się pełnienia funkcji opiekuna S U za zgodą Samorządu. 

 

9. Z ważnych powodów nauczyciel może zrezygnować z udziału w wyborach na opiekuna 

SU. Zgody na rezygnację z udziału w ww. wyborach udziela dyrektor szkoły. 

 

10. W wyjątkowej, umotywowanej przez nauczyciela sytuacji, może on również zrezygnować 

z pełnienia funkcji opiekuna SU już po wygranych przez niego wyborach. W przypadku 

rezygnacji, o której mowa powyżej, opiekunem S U zostaje osoba, która w wyborach 

uzyskała II miejsce. Decyzję taką podejmuje dyrektor szkoły. 

 

11. Zadania opiekuna S U: 

 czuwa nad całokształtem prac Samorządu, 

 prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych, 

 wspomaga rzecznika praw ucznia w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami i 

nauczycielami, 

 pracuje w zespole wychowawczym. 

 

 

 

   

UWAGA! Wszelkie odstępstwa od ww. zapisów oraz inne niedemokratyczne działania mogą 

być podstawą do unieważnienia wyborów. Decyzję taką podejmuje dyrektor szkoły.



                                                                Rozdział 6. 

 

Sprawy końcowe 

 

1. Sprawy wymagające współdziałania: dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców z S U 

powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. 

 

2. Uczniowie, członkowie S U, występujący w obronie praw uczniowskich, nie mogą być z 

tego powodu negatywnie oceniani.  

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


