
REGULAMIN SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach

Podstawa prawna regulaminu:

 Art. 55 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 95 poz. 425),

 Statut Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach.

Regulamin zawiera:

I. Postanowienia ogólne wynikające z art. 55 ust. o systemie oświaty,

II. Cele działalności Samorządu Uczniowskiego,

III. Organy Samorządu Uczniowskiego - kompetencje, zadania, struktura,

IV. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego i na Opiekuna Rady 

Samorządu Uczniowskiego,

V. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Klasowego,

VI. Opiekun Rady Samorządu Uczniowskiego - kompetencje, zadania,

VII. Dokumentacja działalności Rady SU,

VIII. Finanse Rady Samorządu Uczniowskiego,

IX. Obowiązki władz szkolnych wobec samorządu uczniowskiego.

X. Postanowienia końcowe.

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne wynikające z art. 55 ust. o systemie oświaty:

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania  idziałania organów Samorządu określa regulamin. Organy samorządu są

jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Regulamin Samorządu  Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5. Samorząd ma prawo do przedstawiania Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi

opinii we wszystkich sprawach szkoły i wniosków dotyczących realizacji podstawowych  

praw uczniów, tj.:

a) prawa do zapoznawania  się  z  programem nauczania,  z  jego treścią,  stawianymi  

wymaganiami,

b) prawa do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu,



c) prawa  do  organizacji  życia  szkolnego  umożliwiającego  zachowanie  właściwych  

proporcji  między wysiłkiem szkolnym,  a  możliwością  rozwijania  i  zaspokajania  

własnych zainteresowań,

d) prawa do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

e) prawa  organizowania  działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej  oraz  

rozrywkowej    zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  

w porozumieniu z dyrektorem,

f) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

ROZDZIAŁ II. Cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

1. Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych 

decyzji w sprawach szkoły.

2. Przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii      

i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły.

3. Zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie 

własnych pomysłów dla wspólnego dobra.

4. Promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem.

5. Organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej, naukowej w szkole.

6. Reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców             

i innymi organami.

ROZDZIAŁ III. Organy Samorządu Uczniowskiego - kompetencje, zadania, struktura:

1. Do organów SU należą: 

a) Rada Samorządu Uczniowskiego:

- przewodniczący,

- zastępca przewodniczącego,

- członkowie - sekcje stałe; 

b) Sekcje doraźne;

c) Samorządy klasowe.

2.  Rada Samorządu Uczniowskiego:



2.1 Do obowiązków członków Rady SU należy:

a)  uczestnictwo w pracach Rady SU i realizacja celów SU,

b) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,

c) uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,

d) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

e) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

2.2 Do kompetencji Rady SU należy:

a) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,

b) opracowanie rocznego planu działania SU,

c) identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,

d) przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, 

sugestii członków SU,

e) zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU,

f) dokonanie wraz z Radą Samorządów Klasowych wyboru Rzecznika Praw Ucznia 

poprzez głosowanie jawne.

2.3 Obrady Rady Samorządu Uczniowskiego:

a) Obrady Rady SU zwoływane są przez Przewodniczącego Rady SU w porozumieniu 

z Opiekunem SU na żądanie co najmniej połowy członków Rady SU lub  przez 

Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu.

2.4   Przewodniczący Rady SU:

a) kieruje pracą Zarządu SU w porozumieniu z Opiekunem SU,

b) reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz 

innych organizacji,

c) zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady SU oraz Rady Samorządów Klasowych,

2.5  Pozostali członkowie stali Rady SU

a) Podział obowiązków i zadań w poszczególnych sekcjach (grupach) oraz działań 

stałych  członków Rady SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Rady.

b) Członkowie - grupy tematyczne ustanowione są przez Radę samorządu 

Uczniowskiego na początku kadencji w zależności od potrzeb np. sekcja 

informacyjno- plastyczna, kulturalno-sportowa. 



3. Sekcje doraźne:

Sekcje  doraźne  powoływane  są  na  czas  określony  w  celu  wykonania  konkretnego  zadania.

Do poszczególnych sekcji mogą należeć uczniowie chętni do pracy na rzecz szkoły,  nie będący

członkami  Rady  SU  np.  sekcja  muzyczna  odpowiedzialna  za  nagłośnienie  podczas  dyskotek

szkolnych.

4. Samorządy Klasowe:

4.1 Samorząd Klasowy:

a) reprezentuje klasę,

b) organizuje życie klasy we współpracy z wychowawcą,

c) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,

d) organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

4.2 Przedstawiciele Samorządów Klasowych:

a) identyfikują potrzeby uczniów,

b) inspirują i  zachęcają uczniów do działalności kulturalnej,  oświatowej,  sportowej,  

rozrywkowej, naukowej w szkole,

c) informują uczniów o działalności Zarządu SU.

d) Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole 

nazywane jest Radą Samorządów Klasowych, odbywa się co najmniej dwukrotnie w 

semestrze.

4.3 Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:

a) uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,

b) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Rady SU lub dyrekcji,

c) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

d) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Rady SU.

4.4 Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:

a) współpraca z Radą  SU i Opiekunem SU,

b) opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Rady SU,

c) zgłaszanie propozycji działań dla Rady SU,

d) kontrolowanie zgodności działań Rady SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem



Szkoły,

e) zapoznanie się z  treścią  semestralnych i rocznych sprawozdań z działalności SU

f) dokonanie wraz z Radą SU wyboru Rzecznika Praw Ucznia poprzez głosowanie  

jawne.

ROZDZIAŁ  IV.  Tryb  przeprowadzania  wyborów  do  Rady  Samorządu  Uczniowskiego  i

wyborów na Opiekuna Rady SU:

1. Termin wyborów:

a) Wybory do Rady SU odbywają się w czerwcu.

b) Wyboru dokonuje się na kolejny rok szkolny.

c) Rada  SU  wybrana  w  czerwcowych  wyborach  konstytuuje  się  w  czerwcu,

a  rozpoczyna pracę z początkiem nowego roku szkolnego.

d) Rada SU zostaje zaprzysiężona we wrześniu.

2. Sporządzenie list kandydatów na członków Rady Samorządu:

a) Kandydaci wybierani są z klas IV – V – maksymalnie czterech przedstawicieli z 

każdej  klasy.

b) Wyboru kandydatów dokonują uczniowie poszczególnych klas wraz z wychowawcą.

c) Kandydatem do Samorządu Uczniowskiego może być jedynie uczeń legitymujący 

się zachowaniem wzorowym, bardzo dobrym lub dobrym oraz dobrymi wynikami w 

            nauce.

3.  Kampania wyborcza:

a) Wybory powinny zostać poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden 

tydzień.

b) Podczas kampanii wyborczej kandydaci mają prawo do zaprezentowania 

własnego programu działania w strukturach samorządu uczniowskiego.

c) Forma kampanii poszczególnych kandydatów musi być wcześniej uzgodniona z 

opiekunem Samorządu Uczniowskiego.

4. Głosowanie:

a) Uprawnieni do głosowania są wszyscy uczniowie klas III – VI.

b) Głosowanie odbywa się w obecności przynajmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

c) Głosowanie jest: równe, bezpośrednie, tajne.



d) Głosowanie odbywa się w ciągu jednego dnia.

e) Uprawnieni do głosowania zaznaczają na liście wyborczej imię i nazwisko  

kandydata do SU (o liczbie kanydatów możliwych do wyboru decyduje 

każdorazowo Komisja Wyborcza) oraz zapisują imię i nazwisko nauczyciela, który

ich zdaniem powinien objąć opiekę nad  SU.

f) Nad przebiegiem głosowania czuwa komisja skrutacyjna.

g) Głosowanie odbywa się w lokalu wyznaczonym przez komisję skrutacyjną.

5.  Komisja Wyborcza

a) W skład Komisji Wyborczej wchodzi ustępująca Rada Samorządu Uczniowskiego  

wraz z Opiekunem SU.

b) Z prac Komisji Wyborczej zostają wyłączeni uczniowie, którzy są kandydatami do 

nowej Rady SU.

c) Obowiązkiem Komisji  Wyborczej jest przygotowanie listy kandydatów do nowej  

Rady SU,  zorganizowanie  kampanii wyborczej i czuwanie nad jej przebiegiem,  

przygotowanie kart do głosowania oraz lokalu wyborczego.

6. Komisja Skrutacyjna

a) Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są przez ustępującą Radę Samorządu  

Uczniowskiego oraz Opiekuna Samorządu.

b) W skład komisji mogą wchodzić uczniowie szkoły oraz pedagodzy. Ilość członków 

komisji zależna  jest  od  potrzeb.  Po  wyznaczeniu  składu

komisji  ich  członkowie  wybierają  spośród  siebie  przewodniczącego,

jego zastępcę i sekretarza. Z prac komisji zostają wyłączeni uczniowie kandydujący 

do Rady SU.

c) Przed głosowaniem komisja przygotowuje karty do głosowania, sprawdza czy urna 

jest pusta.

d) Po zamknięciu lokalu wyborczego komisja przystępuje do liczenia głosów i 

sporządzenia protokołu z przeprowadzonego głosowania

e) Protokół zostaje włączony do dokumentacji SU i przedstawiony dyrektorowi szkoły.

f) Wyniki wyborów podaje ustępujący Opiekun SU do wiadomości uczniów na apelu 

szkolnym oraz  udostępnia informacje na stronie internetowej szkoły.

7.  Pierwsze Posiedzenie SU:

a) Pierwsze posiedzenie odbywa się w terminie do pięciu dni od ogłoszenia wyników.



b) Na pierwszym posiedzeniu nowo powołana Rada SU, w skład której wchodzi 7 osób,

uzgadnia  między  sobą  pełnione   funkcje.   Pierwszeństwo   do  objęcia  funkcji   

przewodniczącego i zastępcy Rady SU mają uczniowie, którzy uzyskali największą  

liczbę głosów.

8.  Kadencja:

Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego oraz opiekuna Rady SU trwa jeden rok szkolny. 

9.  Odwołanie członka Rady Samorządu Uczniowskiego:

a) W  przypadku  niekompetencji  członka  Rady  Samorządu  Uczniowskiego

pozostali członkowie wraz z opiekunem mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji.

b) Niekompetencją  jest  m.in.  niewypełnienie  obowiązków  i  zadań

wynikających  z  pełnienia  danej  funkcji,  działanie  niezgodne  z

regulaminem  samorządu,  ośmieszanie  pełnionej  przez  siebie  funkcji,

działanie  na  szkodę  społeczności  uczniowskiej,  Rady  Samorządu

Uczniowskiego i innych organów szkolnych, a także zachowanie niegodne ucznia.

c) Członek,  któremu  zarzuca  się  niekompetencję,  ma  prawo  odwołać  się

do  ogólnego  zebrania  uczniów.  Po  przedstawieniu  przez  niego

odpowiednich argumentów zebranie może odwołać decyzję Rady SU.

d) Na miejsce odwołanego członka Rady SU powołuje się ucznia, który w ostatnich  

wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie jest w Radzie SU. 

e) Członek Rady SU może sam zrezygnować z działalności w radzie.

10. Odwołanie Opiekuna Rady SU:

a) W przypadku rażącej niekompetencji Opiekun Rady SU może zostać odwołany 

decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.

b) Opiekun Rady SU w sytuacji trudnej może sam zrezygnować z objętej funkcji.

c) W przypadku odwołania lub rezygnaji Opiekuna SU z pełnionej funkcji nowym 

Opiekunem Rady SU zostaje nauczyciel, który w ostatnim głosowaniu otrzymał 

drugą w kolejności  liczbę punktów.

ROZDZIAŁ V. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Klasowego

1.  Wybór  Rady Samorządu Klasowego odbywa się  na  początku każdego roku szkolnego,  

najpóźniej w ostatnim tygodniu września.



2. Kadencja  Rady Samorządu Klasowego trwa jeden rok szkolny lub  jeden semestr - jeśli tak 

postanowi zespół klasowy wraz z wychowawcą.

3. Za wybór  Rady Samorządu Klasowego poszczególnych klas odpowiadają wychowawcy.

4. O  sposobie  wyłonienia  kandydatów  oraz  sposobie  przebiegu  głosowania  decyduje  

wychowawca. 

5. Kandydatem do Rady Samorządu Klasowego nie może zostać członek powołanej na dany 

rok szkolny Rady Samorządu Uczniowskiego.

ROZDZIAŁ VI.  OPIEKUN SU - zadania, kompetencje:

1. Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.

2. Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU są równe, tajne, 

bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.

3. Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:

a) wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,

b) inspirowanie uczniów do działania,

c) pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną,

d) udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału  

nauczycieli i Dyrektora Szkoły,

e) czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu w tym również w zakresie 

dysponowania jego funduszami,

f) informowanie uczniów o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw 

uczniowskich,

g) inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem i 

udzielanie mu  pomocy w jego działalności,

h) zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Samorządu Uczniowskiego,

i) przedstawianie dyrekcji szkoły sprawozdań z działalności SU.

ROZDZIAŁ VII.  Dokumentacja działalności Rady SU:

Samorząd Uczniowski dokumentuje swą działalność poprzez:

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

2. Plan pracy SU,

3. Sprawozdania semestralne i roczne z działań SU,

4. Protokoły z wyborów do Rady SU,

5. Zeszyt wpływów i wydatków,



6. Wpisy na stronie internetowej szkoły .

ROZDZIAŁ VIII. Finanse Rady Samorządu Uczniowskiego:

1. Rada  Samorządu  Uczniowskiego  może  tworzyć  własne  fundusze,  które  służą  do  

finansowania jego działalności.

2.. Dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z Opiekunem Samorządu Szkolnego 

lub dyrektorem szkoły.

3. Fundusze  samorządu  mogą  być  tworzone  z  imprez  organizowanych  przez  samorząd,  

składek,  ze  środków  przekazywanych  przez  Radę  Rodziców  oraz  inne  organizacje  i  

instytucje.

4. Finanse odnotowywane są przez opiekuna SU w zeszycie wpływów i wydatków.

5. Pieniądze  wpłacane  są  na  konto  SU w SKO.  Część  kwoty na  wydatki  bieżące  jest  w  

dyspozycji Opiekuna SU.

ROZDZIAŁ IX.  Obowiązki władz szkolnych wobec Samorządu Uczniowskiego:

1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządu, a w szczególności                     

w  przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.

2. Zapoznawanie szkolnych rad uczniowskich z tymi elementami działalności wychowawczej 

szkoły,  których  realizacja  uzależniona  jest  od  aktywności

i  inicjatywy  samej  młodzieży  oraz  informowania  ich  o  aktualnych  sprawach  

wychowawczych i problemach szkoły.

3. Wysłuchiwanie  i  wykorzystywanie  opinii  uczniowskich  oraz  informowanie

o zajętych przez władze szkolne stanowisku.

4. Czuwanie nad zgodnością działalności samorządu z celami wychowawczymi szkoły.

5. Dyrektor  szkoły ma  obowiązek  zawiesić  lub  uchylić  uchwałę  lub  inne  postanowienie  s

amorządu, jeżeli jest ono sprzeczne ze statutem szkoły.

ROZDZIAŁ X.  Postanowienia końcowe:

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów 

Klasowych i Rady SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub

co najmniej połowy członków Rady SU lub Rady Samorządów Klasowych.

2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.



3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Radę Samorządu Uczniowskiego i Radę 

Samorządów Klasowych w dn. 15 maja 2017 r.  i wchodzi w życie z dn. 30 maja 2017r.


