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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Załącznik do Statutu nr 7 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Samorząd uczniowski działa na podstawie Ustawy prawo oświatowe, Statutu szkoły i niniejszego 

regulaminu. 

2. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły i stanowi jego załącznik. 

3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

CELE SAMORZĄDU 

§ 2 

Celem samorządu uczniowskiego jest: 

1) uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, 

2) partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji wychowawczych celów szkoły, 

3) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się, 

przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostki i grupy, 

4) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności 

społecznej, samokontroli i samooceny. 

ZADANIA SAMORZĄDU 

§ 3 

Do zadań samorządu uczniowskiego należy: 

1) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych, 

2) przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych władz 

rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej, 

3) współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki                 

i udzielaniu niezbędnej pomocy dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej, 

4) współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, 

kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki, 

5) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac 

na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie do udziału w pracach społecznie użytecznych w środowisku, 

6) rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami                                

i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu, zgłaszanie go poprzez opiekuna 

samorządu dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej,  

7) dbanie – w całokształcie swej działalności – o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie                  

i wzbogacanie jej tradycji. 
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PRAWA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§ 4 

Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 

2) przedstawienia propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego i planu rozwoju szkoły 

wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, 

3) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

4) wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży,  

5) udziału w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności 

uczniowskiej, 

6) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem 

szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

7) wydawania gazetek szkolnych, prowadzenia kronik, korzystania z radiowęzła, 

8) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie                       

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

9) zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole, 

10) wnoszenia uwag i opinii do władz szkolnych o uczniach, 

11) udzielania poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej im kary, 

12) typowania i udziału swoich przedstawicieli z głosem doradczym i na zaproszenie                                

w posiedzeniach rady pedagogicznej, jej podzespołów oraz rady rodziców i rady szkoły, 

dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych, 

13) opiniowania wewnętrznego systemu oceniania i szkolnego programu wychowawczego, 

14) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

15) dysponowania w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz 

środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież, 

16) kierowania swoich przedstawicieli na zewnątrz. 

17) w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu 

18) może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.  

SKŁAD I ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§ 5 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Uczniowie poszczególnych klas tworzą samorządy klasowe, które są organami pomocniczymi 

samorządu szkolnego. 

3. Każdy z oddziałów szkolnych reprezentowany jest przez 2-osobowy aktyw,  który  reprezentuje 

uczniów danej klasy na zebraniach, spotkaniach, itp. oraz w kontaktach z samorządem uczniowskim. 

4. Organami samorządu uczniowskiego, będącymi jedynymi reprezentantami ogółu uczniów są: 

1) walne zebranie wszystkich uczniów szkoły, 
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2) Zarząd samorządu uczniowskiego, 

3) Przewodniczący samorządu uczniowskiego. 

5. Najwyższą władzą samorządu uczniowskiego jest walne zebranie wszystkich uczniów szkoły. 

1) Walne zebranie wszystkich uczniów szkoły zwołuje się jedynie w bardzo wyjątkowych 

sytuacjach. 

6. Zarząd samorządu uczniowskiego jest organem organizującym i nadzorującym pracę samorządu 

uczniowskiego oraz reprezentantem niniejszego samorządu. 

7. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, zastępca, skarbnik i sekretarz. 

8. Zarząd może zostać odwołany, gdy nie wywiązuje się z przyjętych zadań lub gdy zachowanie 

członków Zarządu urąga jego godności. 

1) Odwołania Zarządu może dokonać samorząd uczniowski lub rada pedagogiczna poprzez 

głosowanie i na wniosek dyrektora szkoły, opiekuna samorządu lub innych nauczycieli. 

9. Przewodniczący samorządu uczniowskiego kieruje pracami Zarządu, organizując przydział funkcji 

pozostałym jego członkom. 

10. Przewodniczący w ramach swoich kompetencji: 

1) reprezentuje uczniów w szkole i na zewnątrz, 

2) przewodniczy zebraniom Zarządu i samorządu uczniowskiego, 

3) czuwa nad realizacją wytyczonych zadań, 

4) współpracuje z dyrekcją szkoły i radą rodziców w sprawach dotyczących uczniów, nauczycieli              

i szkoły. 

11. Organy samorządu uczniowskiego realizują zadania określone w paragrafie 3 i korzystają                         

z uprawnień zawartych w paragrafie 4. 

12. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków 

samorządu. 

13. Samorząd uczniowski może powoływać sąd koleżeński do rozpatrywania konfliktów między 

uczniami oraz innych przypadków naruszenia porządku wewnętrznego. 

TRYB WYBIERANIA CZŁONKÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEO 

§ 6 

1. Klasy IV - VIII oddelegowują do samorządu po dwóch uczniów.  

2. Wszyscy członkowie samorządu pod nadzorem przewodniczącego oraz opiekuna samorządu ustalają 

składy poszczególnych sekcji w wyborach uzupełniających we wrześniu. 

3. Wybory do samorządu odbywają się każdorazowo w miesiącu czerwcu przez ogół uczniów. 

1) Wybory odbywają się do 15 czerwca. 

2) Przeprowadzane są wśród uczniów klas IV - VII danego rocznika szkolnego. 

3) Spośród kandydatów wyłoniony zostanie przewodniczący, zastępca oraz sekretarz.  

4) Do zadań komisji wyborczej należy przygotowanie i przeprowadzenie wyborów oraz ogłoszenie 

wyników, a w szczególności:  

a) rejestrowanie kandydatów,  

b) ustalenie ordynacji wyborczej,  

c) ustalenie regulaminu wyborów,  
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d) ustalenie daty i godziny wyborów,  

e) przygotowanie kart do głosowania (lista kandydatów na karcie sporządzona jest w kolejności 

alfabetycznej),    

f) przeprowadzenie głosowania,  

g) ogłoszenie wyników głosowania. 

5) W skład komisji wyborczej wchodzą przewodniczący lub zastępcy najstarszych klas danego 

rocznika oraz opiekun samorządu uczniowskiego, pedagog szkolny oraz dyrekcja szkoły. 

6) Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.   

7) Zgłaszanie kandydatów:  

a) do samorządu uczniowskiego może kandydować uczeń szkoły podstawowej zgłoszony 

indywidualnie lub przez grupę uczniów, który:  

- ma minimum zachowanie dobre, zgodnie z prawem szkolnym,  

- ma dobrą frekwencję,  

- osiąga zadowalające wyniki w nauce,  

- ma opracowany program wyborczy. 

b) Kandydat musi mieć pisemne poparcie dyrektora, wychowawcy i 2 spośród uczących go 

nauczycieli.  

c) Termin zgłaszania kandydatów mija na 10 dni przed ustaloną datą wyborów  do opiekunów 

samorządu uczniowskiego. 

8) Każdy kandydat ma prawo do przeprowadzenia kampanii wyborczej, której koszt ponosi 

indywidualnie.  

9) W ramach kampanii wyborczej dopuszcza się:  

a) rozdawanie ulotek,  

b) wywieszanie plakatów w wyznaczonych do tego celu miejscach,  

c) organizowanie spotkań przedwyborczych z kandydatami w czasie przerw oraz na godzinach 

wychowawczych za zgodą wychowawcy klasy.  

10) Przebieg wyborów: 

a) za zgodą nauczycieli, kandydaci mają możliwość bezpośredniego zaprezentowania swojego 

programu wyborczego, podczas spotkań na godzinach wychowawczych, 

b) głosowanie odbywa się w budynku szkoły,  

c) uprawnieni do głosowania są uczniowie  klas III - VII szkoły podstawowej oraz nauczyciele,  

d) wybory przeprowadzane są po poprzedzającej je ciszy przedwyborczej (1 dzień),  

e) głosowanie odbywa się w sposób tajny, równy i powszechny poprzez wrzucenie do urny przez 

uprawnionego do głosowania ucznia kartki z zaznaczonym za pomocą krzyżyka  nazwiskiem 

faworyta,  

f) głosowanie przeprowadzane jest w wyznaczonej sali lekcyjnej (lokalu wyborczym)  

w wyznaczonych godzinach w obecności członków komisji wyborczej,  

g) każdy uczeń może oddać 1 głos na swojego kandydata, 

h) głos jest nieważny, jeśli karta jest zniszczona bądź gdy zaznaczono więcej, niż jedno 

nazwisko.  
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11) Obliczanie głosów, ogłaszanie wyników:  

a) obliczenia głosów dokonuje komisja wyborcza,  

b) otwarcia urny dokonuje się w obecności przynajmniej dwóch członków komisji wyborczej,  

c) w pomieszczeniu, w którym komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby nie będące 

członkami komisji wyborczej, 

d) karty do głosowania są komisyjnie niszczone,  

e) z przebiegu głosowania sporządzony jest protokół, 

f) wyniki ogłoszone są przez członka komisji wyborczej i podane do publicznej wiadomości, 

g) za wybranych członków samorządu uczniowskiego uważa się tych, którzy otrzymali   

najwyższą liczbę głosów.  

4. Kadencja nowego samorządu trwa rok od momentu przekazania mu władzy przez samorząd 

ustępujący, czyli od dnia 1 września do końca czerwca danego roku szkolnego. 

5. Skład nowego samorządu szkolnego musi zostać zatwierdzony przez ustępujący samorząd wraz                 

z opiekunem.  

STRUKTURA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§ 7 

1. Samorząd działa kolegialnie. Zebrania Zarządu zwoływane są raz w miesiącu lub w miarę potrzeby  

na wniosek przewodniczącego lub opiekuna samorządu. Zebrania są protokołowane. 

2. Przewodniczący samorządu na wniosek własny, innego członka samorządu lub opiekuna samorządu 

zwołuje posiedzenia Zarządu lub całego samorządu i je prowadzi.  

3. W posiedzeniach samorządu mogą brać udział: 

1) dyrektor szkoły, 

2) nauczyciele i inni pracownicy administracji szkoły, 

3) rodzice (przedstawiciele rady rodziców), 

4) przedstawiciele samorządu terytorialnego, 

5) przedstawiciele organizacji uczniowskich działających na terenie szkoły. 

4. Zarząd samorządu prowadzi księgę protokołów jako dokumentację zebrań zarządu i samorządu. 

5. Członkowie samorządu działają w następujących sekcjach: 

1) organizacyjna, kultury i rozrywki, 

2) radiowęzeł, 

3) gazetka ścienna, 

4) gazetka szkolna. 

6. Każda sekcja liczy od dwóch do czterech uczniów, którzy działają w niej jeden lub dwa semestry. 

WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU Z INNYMI PODMIOTAMI 

§ 8 

1. Samorząd uczniowski współdziała z młodzieżowymi organizacjami wychowawczymi                                 

i organizacjami społecznymi w realizacji wytyczonych zadań. 

2. Organy samorządu uczniowskiego współpracują z wychowawcami klas i dyrekcją szkoły, uzgadniając 

z nimi swoje ważniejsze przedsięwzięcia. 
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3. Samorządy uczniowskie różnych szkół mogą dokonywać między sobą wymiany doświadczeń              

i podejmować wspólne przedsięwzięcia wynikające z określonych dla nich zadań. 

4. Samorząd uczniowski może podejmować współpracę z innymi instytucjami zewnętrznymi na rzecz 

uczniów i szkoły. 

FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§ 9 

1. Samorząd uczniowski może posiadać własne fundusze służące do finansowania jego działalności. 

2. Fundusze samorządu mogą być tworzone poprzez: 

1) dochody uzyskane z organizowanych przez samorząd imprez, 

2) dochody za sprzedaż surowców wtórnych, 

3) środki przekazywane przez radę rodziców, organizacje i instytucje oraz innych darczyńców. 

3. Dysponentem funduszu samorządu uczniowskiego jest Zarząd w porozumieniu z opiekunem. 

4. Nadzór nad prawidłowym obrotem funduszami oraz prowadzenie dokumentacji finansowej podlega 

obowiązkom skarbnika. 

5. Fundusze samorządu powinny być zdeponowane na bankowym rachunku samorządu szkolnego,                  

a dokumentacja finansowa winna znajdować się u opiekuna.  

OBOWIĄZKI OPIEKUNA SAMORZĄDU 

§ 10 

Do obowiązków opiekuna samorządu uczniowskiego należy: 

1) udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału  nauczycieli                   

i dyrekcji szkoły, 

2) zapewnienie z upoważnienia dyrektora szkoły niezbędnych warunków organizacyjnych do 

samorządowej działalności młodzieży, 

3) czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu w tym również nad jego funduszami, 

4) informowanie młodzieży o uchwałach rady pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich, 

5) inspirowanie nauczycieli i wychowawców do współpracy z samorządem i udzielania mu pomocy 

w jego działalności, 

6) uczestniczenie w ocenianiu pracy samorządu dokonywanej przez dyrekcję szkoły i radę 

pedagogiczną, 

7) sporządzanie dla dyrektora szkoły półrocznych sprawozdań z działalności samorządu 

uczniowskiego. 

OBOWIĄZKI DYREKTORA WOBEC SAMORZĄDU 

§ 11 

1. Do obowiązków dyrekcji wobec samorządu należy: 

1) udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządu, w szczególności w przedsięwzięciach 

wymagających udziału pracowników szkoły, 

2) zapoznanie samorządu z tymi elementami działalności wychowawczej szkoły, których realizacja 

uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży, 

3) informowanie samorządu o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły, 
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4) zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządu 

(m.in. udostępnienie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, radiowęzła szkolnego, 

niezbędnych środków finansowych), 

5) wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich oraz informowanie o zajętym przez 

dyrekcję szkoły stanowisku, 

6) czuwanie nad zgodnością działalności samorządu uczniowskiego z celami wychowawczymi 

szkoły, 

7) sprawowanie nadzoru i udzielanie pomocy w zakresie prawidłowego gospodarowania środkami 

finansowymi, 

8) powoływanie kandydatów do wyborów na opiekuna samorządu uczniowskiego z ramienia rady 

pedagogicznej (min.4 nauczycieli), 

9) powoływanie wychowawców klas pełniących jednocześnie funkcję opiekunów samorządów 

klasowych. 

2. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia samorządu, jeżeli 

są one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły. 

3. Dyrektor szkoły uczestniczy w spotkaniach samorządu na każdorazowe zaproszenie. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12 

1. Samorząd uczniowski opracowuje plan pracy na dany semestr lub rok szkolny. 

2. Opiekun samorządu uczniowskiego sprawuje swoją funkcję przez okres 3 lat. 

1) Wybory opiekuna samorządu uczniowskiego odbywają się do 15 czerwca. 

2) Wyboru dokonują uczniowie klas IV - VII szkoły podstawowej danego rocznika szkolnego oraz 

rada pedagogiczna w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym spośród kandydatów 

wytypowanych przez dyrektora szkoły. 

3. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane na zebraniu Zarządu samorządu szkolnego po 

zasięgnięciu opinii innych organów szkoły. 

4. Niniejszy regulamin został zatwierdzony na zebraniu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej                

w Przystajni. 

 


