
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W JAWORNIKU 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

§ 1 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Jaworniku.  

2. Samorząd Uczniowski działa na podstawie:  art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) oraz  Statutu Szkoły Podstawowej w Jaworniku i 

niniejszego Regulaminu. 

3. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

 

II. CELE DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 2 

1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole. 

2. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej. 

3. Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną. 

4. Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole. 

5. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego 

czasu. 

6. Zachęcanie do bezinteresownych działań na rzecz innych. 

7. Kształtowanie odpowiedzialności za podjęte zadania oraz samodzielność przy wykonywaniu 

tych działań. 

8. Kultywowanie tradycji, rozwijanie patriotyzmu. 

9. Reprezentowanie społeczności szkolnej na terenie szkoły i poza nią, kreowanie jej 

pozytywnego wizerunku. 

 

 

 



III. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 3 

1. Organizowanie i zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego wypełniania 

obowiązków szkolnych. 

2. Przedstawianie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności 

uczniowskiej. 

3. Współdziałanie z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców  

w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania pomocy uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji. 

4. Organizowanie imprez kulturalnych:  

 apele i akademie okolicznościowe 

 imprezy sportowe 

 zabawy taneczne 

5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności  

w szkole i w środowisku uczniowskim. 

6. Organizowanie kontaktów ze Społecznościami Uczniowskimi innych szkół. 

 

IV. ORGANY SAMORZĄDU   UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 4 

1. Organami Samorządu są: 

a) na szczeblu klas: Samorządy Klasowe 

b) na szczeblu szkoły: Rada Samorządu Uczniowskiego 

 

2. Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok. 

  

§ 5 

1. Samorząd klasowy składa się z: 

a) przewodniczącego 

b) zastępcy przewodniczącego 

c) skarbnika 

2. Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas. 

3.  Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim: 



a) ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym, 

b) reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli, 

c) reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych, 

d) występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych, 

e) udział w pracach organizowanych przez Radę Samorządu Uczniowskiego, 

f) informowanie klasy o postanowieniach i pracach Rady Samorządu Uczniowskiego, 

g) inne zadania nałożone przez klasę lub Radę Samorządu Uczniowskiego. 

4. Uczniowie mogą powoływać klasowego rzecznika praw dziecka i ucznia. 

5. Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane 

jest Zgromadzeniem Samorządów Klasowych 

6. Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy: 

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

b) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Rady SU i Dyrektora, 

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

d) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU. 

 

§6 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z uczniów wybieranych w wyborach tajnych, 

bezpośrednich i równych. 

2. W skład rady samorządu uczniowskiego wchodzą: 

a) przewodniczący 

b) zastępca 

c) kierownicy i członkowie sekcji - jeżeli sekcje zostaną powołane. 

3. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok. 

4. Członkami Rady Samorządu Uczniowskiego mogą być uczniowie klas IV – VIII. 

5. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego koordynuje prace Rady Samorządu 

Uczniowskiego i reprezentuje samorząd uczniowski wobec władz szkoły i na zewnątrz szkoły. 

6. Rada Samorządu Uczniowskiego obraduje na zebraniach zwoływanych przez 

przewodniczącego lub opiekuna samorządu. 

7. Pierwsze zebranie nowo wybranej Rady Samorządu Uczniowskiego zwołuje opiekun 

samorządu uczniowskiego w ciągu trzech tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego. 

8. Do zadań podstawowych Rady Samorządu Uczniowskiego należy: 

a) przygotowanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego. Regulamin samorządu nie 

może być sprzeczny ze statutem szkoły, 



b) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i 

sposobu ich wykonania, 

c) gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego, 

d) wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły, 

9. W celu usprawnienia swej działalności rada uczniowska może powoływać sekcje do 

wykonywania określonych zadań. 

10. Na czele wszystkich sekcji stoją kierownicy, powoływani na pierwszym zebraniu 

Zgromadzenia Samorządów Klasowych. 

11. W skład sekcji wchodzą wybrani członkowie Samorządu Uczniowskiego. 

12. Członkowie poszczególnych sekcji mogą być odwołani przez kierownika, jeżeli nie 

wypełniają swych obowiązków. 

13. Prace wszystkich sekcji koordynuje przewodniczący rady uczniowskiej wraz z nauczycielem 

- opiekunem. 

V. ZGROMADZENIE SAMORZĄDÓW KLASOWYCH 

 

§7 

1. Zgromadzenie samorządów klasowych jest organem kontrolującym pracę Rady Samorządu 

Uczniowskiego. 

2. W skład zgromadzenia samorządów klasowych wchodzą samorządy klas IV – VIII. 

3. Na czele zgromadzenia samorządów klasowych stoi Przewodniczący Rady Samorządu 

Uczniowskiego. 

4. Zgromadzenie Samorządów Klasowych zwołuje Przewodniczący Rady Samorządu 

Uczniowskiego lub opiekun samorządu uczniowskiego. 

5. Zebrania zgromadzenia odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 

6. Zgromadzenie sporządza protokół ze wszystkich posiedzeń. 

7. W obradach zgromadzenia samorządów klasowych mają prawo brać udział przedstawiciele 

klas I - III, członkowie rady pedagogicznej i zaproszeni goście na zasadach obserwatora,  bez 

prawa głosu. 

8. Do zadań zgromadzenia samorządów klasowych należy: 

a) ocena działalności rady samorządu uczniowskiego; 

b) podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania SU; 

b) uchwalenie regulaminu samorządu uczniowskiego oraz dokonywanie niezbędnych zmian i 

poprawek; 

c) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących życia szkoły. 



VI. WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§8  

1. Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego stanowią: Rada Samorządu Uczniowskiego 

oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego.  

2. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są równe, powszechne, bezpośrednie i 

większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym. 

 

§9 Organizacja 

1. Wybory przeprowadza się w ostatnim tygodniu roku szkolnego oraz do trzeciego tygodnia 

września nowego roku szkolnego. 

2. Wybory są tajne, bezpośrednie i równe. 

3. Prawo udziału w wyborach mają uczniowie klas IV- VIII. 

4. Wybranym do rady samorządu uczniowskiego może być każdy uczeń klasy IV- VIII. 

5. Wybory zarządza opiekun samorządu uczniowskiego w porozumieniu z samorządami 

klasowymi i dyrekcją szkoły. 

6. Zarządzenie o wyborach rozwiesza się w formie plakatów na terenie szkoły oraz ogłasza w 

każdej klasie. 

§10 Komisja wyborcza 

1. Komisja wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki. 

2. Komisja wyborcza składa się z członków samorządu uczniowskiego. 

3. Uczniowska Komisja Wyborcza składa się z min. 3 uczniów lub uczennic szkoły, którzy w 

danym roku szkolnym nie są kandydatami do Rady Samorządu Uczniowskiego. 

4.  Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej powinni pochodzić z różnych klas. 

5. Komisja działa pod nadzorem opiekuna samorządu uczniowskiego. 

6. Zadaniem Komisji Wyborczej jest przygotowanie kart do głosowania, przeprowadzenie 

wyborów,  przeliczenie głosów i ogłoszenie wyników. 

 

§11 Kandydaci 

1. Kandydatów na członków rady uczniowskiej zgłaszają uczniowie klas IV- VIII. 

2. Każdej z wyżej wymienionych klas przysługuje prawo zgłoszenia jednego kandydata. 

3. Uczniowie, którzy chcą kandydować, muszą uzyskać poparcie, co najmniej połowy uczniów 

swojej klasy. 



4. Obowiązek zgłoszenia kandydatów opiekunowi szkolnej rady uczniowskiej nakłada się na 

samorządy klasowe. 

5. Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły i nie sprawiający 

kłopotów wychowawczych. 

6. Kandydaci są wybierani z poszczególnych klas - po jednej osobie - mogą to być 

przedstawiciele Samorządu Klasowego. 

 

§12 Kampania 

1. Samorządy klasowe dostarczają opiekunowi szkolnej rady uczniowskiej programy wyborcze 

poszczególnych kandydatów i ich charakterystyki w formie pisemnej, najpóźniej na tydzień 

przed datą wyborów. 

2. Poszczególne programy i charakterystyki kandydatów rozwieszone zostaną na tablicy 

ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego. 

 

§13 Głosowanie 

1. Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje opieczętowaną kartę wyborczą z 

nazwiskami kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego oraz kartę wyborczą z nazwiskami 

kandydatów na opiekuna samorządu uczniowskiego. 

2. Głosować można na jednego kandydata na każdej liście. 

3. Wyborca stawia znak „X” obok nazwiska kandydata, na którego głosuje. 

4. Wyborca wrzuca kartkę wyborczą do urny w obecności komisji wyborczej. 

5. W skład rady samorządu uczniowskiego wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno 

największą ilość głosów. 

6. Dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów, utworzy prezydium rady 

samorządu uczniowskiego i otrzyma stanowiska: przewodniczącego, zastępcy. 

7. W razie konieczności regulamin wyborów może zostać uzupełniony o kolejne punkty  

na Zgromadzeniu Samorządów Klasowych. 

 

§14 Wybory 

1. Wybory do samorządu dokonywane są w głosowaniu tajnym. 

2 Wybory mogą być poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden tydzień, podczas 

której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu działania w Strukturach 

Samorządu Uczniowskiego. 



3. Wybory są przeprowadzone w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na opieczętowanych 

kartach do głosowania dokonują wyboru Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 

4. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcą -

kolejny.  

 

 

VII. ODWOŁANIE CZŁONKA RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§15 

1. Członka Rady Samorządu Uczniowskiego można odwołać, jeżeli narusza regulamin 

Samorządu Uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach Rady Samorządu Uczniowskiego. 

2. Sprawę rozpatruje Zgromadzenie Samorządów Klasowych poprzez głosowanie tajne, równe  

i bezpośrednie. 

3. Na miejsce odwołanego członka Rady Samorządu Uczniowskiego powołuje się ucznia, który 

w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie jest w Radzie Samorządu 

Uczniowskiego lub osobę zgłoszoną i zaakceptowaną przez Zgromadzenie Samorządów 

Klasowych. 

4. Członek Rady Samorządu Uczniowskiego może sam zrezygnować z działalności w radzie.  

 

VIII. OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§16 

1. Opiekunami Samorządu staje się dwóch nauczycieli, którzy uzyskali największą ilość głosów 

w czasie wyborów. 

2.Opiekunów Samorządu Uczniowskiego wybierają wszyscy uczniowie z klas IV - VIII. 

3. Opiekunowie pełnią funkcję doradczą Samorządu Uczniowskiego. 

4. Mają prawo uczestniczenia we wszystkich zebraniach Samorządu Uczniowskiego. 

5. Kadencja opiekunów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok. 

 

 

 

 

 

 



IX. FUNDUSZE 

 

§17 

1. Samorząd Uczniowski może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego 

działalności. 

2. Dysponentami funduszów są Rada Samorządu Uczniowskiego i Samorządy Klasowe, każda 

we własnym zakresie, a dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z opiekunem 

samorządu uczniowskiego lub z wychowawcą klasy. 

3. Fundusze Samorządu Uczniowskiego mogą być tworzone z imprez organizowanych przez 

Samorząd, z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, ze środków przekazywanych przez Radę 

Rodziców oraz inne organizacje i instytucje. 

 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§18 

1.  Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem Samorządu Uczniowskiego. 

2. Odpisy regulaminu otrzymują: przewodniczący wszystkich klas IV- VIII. 

3. Wszystkie decyzje rady samorządu uczniowskiego i zgromadzenia samorządów klasowych 

podejmuje się większością głosów, w obecności, co najmniej połowy składu rady uczniowskiej i 

zgromadzenia samorządów klasowych.  

4. Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły. 

5. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić  uchwałę lub postanowienie Samorządu, 

jeśli jest ono sprzeczne z prawem. 

 

 


