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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZBROSŁAWICACH 

 

Regulamin zawiera: 

1.           I.      Postanowienia ogólne 

2.           II.     Organy Samorządu Uczniowskiego 

3.           III.    Tryb przeprowadzania wyborów 

4.           IV.    Działalność gospodarcza 

5.           V.     Dokumentacja 

6.           VI.    Zadania opiekuna 

7.           VII.   Tryb podejmowania decyzji 

8.           VIII.   Przepisy końcowe 

 

 I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

W Szkole podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach działa Samorząd Uczniowski 

zwany dalej Samorządem. 

§ 2 

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

§ 3 

Samorząd działa zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz Statutem 

Szkoły. 

§ 4 

Ogólne działania Samorządu  Uczniowskiego to : 

 Rozwijanie samorządności szkolnej i kształtowanie postaw współodpowiedzialności i współdziałania, 

opartych na demokratycznych zasadach współżycia między ludźmi. 
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§ 5 

 Szczegółowe cele działania Samorządu Uczniowskiego to : 

1. Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności Szkoły. 

2. Uczenie samorządności i aktywności na forum Szkoły i poza nią. 

3. Uczenie demokratycznych form współżycia. 

4. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych. 

5. Uczenie się odpowiedzialności moralnej , rozumienie odrębności przekonań, tolerancji. 

6. Rozwijanie modelu ucznia aktywnego i odpowiedzialnego. 

7. Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną. 

 

Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniowskich: 

1. prawo do zapoznania się z programem nauczania i programem wychowawczym, z ich 

treścią, celem i stawianymi wymogami, 

2. prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

3. prawo do rozwijania własnych zainteresowań, 

4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w 

porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

  

II. Organy Samorządu Uczniowskiego 

§ 6 

Organami Samorządu są: 

1. Przewodniczący Samorządu. 

2. Rada Samorządu. 

 



3 
 

§ 7 

Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok szkolny. 

  

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

§ 8 

Przewodniczący jest wybierany w wyborach powszechnych przez uczniów klas IV-VIII Szkoły 

Podstawowej. 

§ 9 

Do kompetencji Przewodniczącego należy: 

1. reprezentowanie Samorządu wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

2. kierowanie pracą Samorządu, 

3. organizowanie współpracy Rady Samorządu z Samorządami klasowymi 

i organizacjami działającymi w szkole. 

  

Rada Samorządu 

§ 10 

W skład Rady Samorządu wchodzą: 

1. Przewodniczący samorządu. 

2. Zastępca Przewodniczącego. 

3. Przewodniczący sekcji powołanych do pracy (lub uczniowie powołani do sekcji). 

§ 11 

Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący w porozumieniu z Opiekunami Samorządu, w zależności od 

potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
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§ 12 

Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów. 

§ 13 

Do kompetencji Rady Samorządu należy: 

1. opracowanie wspólnie z Opiekunami planu placu Samorządu, 

2. zdanie sprawozdania ze swojej pracy, 

3. podejmowanie uchwały o zmianie regulaminu Samorządu, 

4. reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

§ 14 

Radzie Samorządu podlegają przewodniczący klas. 

  

III. Tryb przeprowadzenia wyborów  do Rady Samorządu Uczniowskiego 

§ 15 

1. Prawo wyborcze posiadają wszyscy uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej. 

2. Do Zarządu Samorządu Uczniowskiego mogą kandydować uczniowie klas IV-VIII Szkoły 

Podstawowej, którzy w ubiegłym roku szkolnym otrzymali ocenę z zachowania nie niższą niż 

„dobre”. 

3. Każda z wyżej wymienionych klas może wystawić do wyborów do 3 Kandydatów. 

4. Na początku roku szkolnego opiekunowie Samorządu Uczniowskiego powołują komisję 

wyborczą. 

5. Komisja wyborcza składa się trzech uczniów – byłych członków Zarządu. 

6. Komisja wyborcza: 

a)      czuwa nad przebiegiem kampanii wyborczej, 

b)      zapoznaje się z trybem przeprowadzania wyborów, 

c)      ustala listę zgłoszonych kandydatów i wywiesza ją na tablicy ogłoszeń, 
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d)     wspólnie z opiekunami Samorządu Szkolnego ustala termin wyboru Zarządu, przygotowuje 

i organizuje wybory, 

e)      wspólnie z opiekunami oblicza głosy oddane na kandydatów w trakcie głosowania, sporządza 

protokół z głosowania,  podaje wyniki do ogólnej wiadomości na tablicy ogłoszeń. 

7. Prezentacja kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywa się poprzez 

obowiązkowe przedstawienie krótkiego programu wyborczego na tablicy ogłoszeń lub 

miejscu wskazanym przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego, np. w formie plakatu. Inne 

formy prezentacji kandydatów wymagają zgody opiekunów Samorządu Uczniowskiego.  

8. Wybór Zarządu Samorządu Uczniowskiego dokonywany jest w głosowaniu równym, tajnym, 

i bezpośrednim. 

9. Każdemu uczniowi przysługuje jedna karta do głosowania.  

10.   Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU umieszczone są w 

kolejności alfabetycznej. Wyborca dokonuje głosowania przez postawienie czterech 

krzyżyków. Następnie wyborca wrzuca kartę wyborczą do specjalnej Samorządowej urny. 

11.  Komisja ustala skład Zarządu SU na podstawie liczby oddanych głosów: przewodniczący – osoba, 

która uzyskała największą liczbę głosów, I zastępca przewodniczącego – osoba, która uzyskała drugą 

w kolejności liczbę głosów, II zastępca przewodniczącego- osoba, która uzyskała trzecią w kolejności 

liczbę głosów. 

12.  Komisja wyborcza sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów, który podpisują wszyscy 

jej członkowie. 

13.  Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego powinny zakończyć się do 30 września każdego 

roku. 

14.  W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy 

funkcja powoduje u ucznia problemy w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego 

stanowiska. W takiej sytuacji opiekunowie Samorządu w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim  

wyznaczają innego ucznia, przy czym nie musi być to uczeń zgłaszający wcześniej swoją kandydaturę 

w trakcie wyborów. 

15.Ucznia, który kilkukrotnie nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków, odwołują 

opiekunowie Samorządu w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim. 
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16. W trakcie trwania roku szkolnego, opiekunowie SU wraz z Samorządem uczniowskim mogą 

złożyć propozycję dołączenia do SU uczniom wykazującym się szczególną aktywnością na forum 

klasy lub szkoły. 

17.  Kadencja wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok lub do czasu ustalenia 

kolejnych wyników wyborów. 

  

IV. Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego 

§  16 

Samorząd uzyskuje dochody z następujących źródeł: 

1. organizacja imprez szkolnych (np. bilety wstępu na dyskoteki, kiermasze, loterie 

fantowe), 

2. dochody ze środków przekazywanych przez sponsorów, 

3. dochody uzyskane ze zbiórki surowców wtórnych. 

 

§  17 

V. Dokumentacja Samorządu 

1. Regulamin Samorządu, 

2. Roczne Plany Pracy, 

3. Sprawozdanie z działalności Samorządu, 

4. Rozliczenie finansowe. 

  

VI. Zadania opiekunów Samorządu Uczniowskiego 

§  18 

Wyboru Opiekunów Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Dyrektor 

Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

§ 19 
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Opiekun Samorządu Uczniowskiego w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej 

funkcji. Na jego miejsce Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala nowego 

Opiekuna.  

 

 

§ 20 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego mają za zadanie: 

1. czuwać nad całokształtem prac Samorządu, 

2. prowadzić dokumentację rozliczeń finansowych, 

3. pośredniczyć między uczniami a nauczycielami, 

4. doradzać i wspomagać inicjatywy uczniowskie, 

5. pośredniczyć w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach. 

 

 VII . Tryb podejmowania decyzji 

1. Decyzje podejmuje Rada SU większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu 

Rady SU. Decyzje w sprawach osobowych podejmowane są w formie tajnej. 

2. Listę uczestników zebrań Rady SU dołącza się do protokołu zebrania. 

 

VIII. Przepisy końcowe 

§ 21 

Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem 

Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. 

§ 22 

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie 

oceniani. 

§ 23 
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Regulamin uchwalany jest w głosowaniu jawnym na zebraniu Rady Samorządu. 

§ 25 

Rada Samorządu może dokonać zmian w regulaminie poprzez głosowanie. 

 

§26 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor 

Szkoły w porozumieniu z Opiekunami Samorządu. 


