
Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza 

w Brodłach. 

 

Podstawa prawna: 

*Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), 

*Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. o prawie oświatowym ( Dz.U. z 2017 r. poz.59). 

I. CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. To jeden z organów szkoły, którego 

najważniejszymi celami są: 

1. Reprezentowanie interesów społeczności uczniowskiej. 

2. Organizowanie, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, 

działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej. 

3. Współdziałanie z innymi organami szkoły. 

4. Inicjowanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów, w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną i Dyrektorem szkoły. 

5. Przestrzeganie zapisów statutowych szkoły. 

6. Dbałość o przestrzeganie obowiązków i praw ucznia. 

7. Podejmowanie działań promujących samorządność, partnerstwo, demokratyczne formy 

współżycia w grupie. 

8. Kształtowanie i rozwijanie szacunku wobec osób dorosłych i rówieśników. 

9. Poszanowanie własności osobistej i szkolnej, dbałość o wizerunek szkoły. 

10. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

II. PRAWA I UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Samorząd uczniowski ma prawo przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów: 

1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami, a przede 

wszystkimstawianymi wymaganiami. 

2. Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania i 

karania uczniów. 

3. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 

4. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję Opiekuna Samorządu. 

5. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej. 

6. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem własnych zainteresowań. 

7. Prawo do zgłaszania propozycji do programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły. 

8. Prawo do opiniowania powyższych programów oraz statutu szkoły. 

9. Prawo do opiniowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu 

oceniania. 

10. Prawo do opiniowania wyboru przez Dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktycznych i 

wychowawczych. 

11. Prawo do podejmowania działania z zakresu wolontariatu. 

12. Prawo do wyłonienia ze swojego składu rady wolontariatu. 

13. Prawo do opiniowania monitoringu wizyjnego na terenie szkoły. 



III. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Opracowanie planu działania, regulaminu SU. 

2. Przedstawienie Dyrektorowi szkoły propozycji działania, potrzeb uczniów, ich wnioski, opinii. 

3. Wybór sekcji SU, współudział w organizowaniu życia pozaszkolnego, pozalekcyjnego, np. 

koła zainteresowań, sekcje sportowe, itd. 

4. Kultywowanie tradycji szkoły, dbałość o jej wizerunek w środowisku. 

5. Inicjowanie różnorodnych akcji, happeningów, wspieranie działań szkoły w zakresie prac na 

rzecz szkoły i środowiska. 

6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

7. Typowanie uczniów do nagród, wyróżnień, stypendiów oraz kar za niewłaściwe zachowanie, 

rozstrzyganie sporów między uczniami. 

8. Organizowanie akcji charytatywnych. 

9. Informowanie społeczności szkolnej o działalności SU. 

IV. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych 

klas do Samorządów Klasowych. 

2. W skład Rad Klasowych Samorządów wchodzą: 

• przewodniczący Rady Klasowej, 

• zastępca przewodniczącego Rady Klasowej, skarbnik Rady Klasowej, 

• sekretarz Rady Klasowej. 

3. Wybory do Rad Klasowych w głosowaniu jawnym następują do 20 września każdego roku. 

4. Wybory do Rady Szkolnego Samorządu Uczniowskiego następują w głosowaniu tajnym całej 

społeczności uczniowskiej do końca września każdego roku. 

5. W skład Rady Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wchodzą: przewodniczący, zastępca, 

sekretarz, przewodniczący ustalonych sekcji. 

6. W skład Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wchodzą przewodniczący i zastępcy Rad 

Klasowych SU. 

7. Rada Szkolnego Samorządu Uczniowskiego jest wybierana zgodnie z procedurami wyborów. 8. 

W Szkolnym Samorządzie Uczniowskim działają sekcje: organizacyjno-porządkowa i 

informacyjna. 

9. Kadencja SU trwa cały rok szkolny. 

10. Nad działalnością Samorządu Uczniowskiego czuwa opiekun SU. 

11. W przypadku rażących zaniedbań na wniosek Dyrektora szkoły, Opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego lub Samorządu Klasowego może dojść do odwołania Zarządu SU lub jego 

członków. 

12. Samorząd prowadzi dokumentację, do której należą: plan pracy, regulamin, sprawozdania, 

protokoły i uchwały SU. 

13. Dokumentację nadzoruje Opiekun SU. 

14. Regulamin SU jest uchwalony większością głosów na posiedzeniu SU i zaopiniowany przez 

Radę Pedagogiczną. 

15. Spotkania SU odbywają się raz w miesiącu, w razie potrzeby częściej. 



V. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY I RADY PEDAGOGICZNAJ WOBEC 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Wspieranie i udzielanie pomocy w działalności Samorządu, w szczególności w 

przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły. 

2. Zapoznanie SU z programem szkoły i statutem. 

3. Informowanie Rady SU o wszelkich zmianach w prawie wewnątrzszkolnym, w szczególności 

WZO, statucie i innych. 

4. Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności SU. 

5. Przyjmowanie opinii, wniosków SU, podejmowanie merytorycznej dyskusji, zapraszanie 

przedstawicieli SU do udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

6. Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły. 

7. Zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organami szkoły i organizacjami. 

8. Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia Samorządu, jeżeli 

są one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły. 

VI. OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Do obowiązków Opiekuna SU należy: 

1. Wspieranie i udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności tych, które wymagają 

udziału nauczycieli i Dyrektora szkoły. 

2. Koordynowanie pracy SU. 

3. Inspirowanie do podejmowania samorządnej działalności, opartej na współdziałaniu i 

współpracy. 

4. Informowanie Rady SU o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich. 

5. Motywowanie nauczycieli do podejmowania współpracy z SU. 

6. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności SU. 

7. Kadencja Opiekuna trwa jeden rok. 

8. Wyboru Opiekuna dokonuje społeczność uczniowska, zgodnie z ustanowioną ordynacją. 

VII. ORDYNACJA WYBORCZA 

1. Wybory do Rady SU są tajne, równe, powszechne, bezpośrednie, większościowe i odbywają 

się najpóźniej w ostatnim tygodniu września. 

2. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie. 

3. Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły. 

4. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na: 

a. Członka Zarządu SU- posiada każdy uczeń szkoły, 

b. Przedstawiciela Samorządu Klasowego- posiada każdy uczeń danej klasy, 

c. Opiekuna SU- posiada każdy członek Rady Pedagogicznej. 

5. Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU oraz Opiekuna SU przeprowadza Szkolna Komisja 

Wyborcza. 

6. Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest przez Dyrektora Szkoły na 3 tygodnie przed 

ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy: a. przyjęcie 

zgłoszeń od kandydatów, 

b. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej 

przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów, 

c. przygotowanie wyborów, 

d. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów, 



e. przeprowadzenie wyborów, 

f. obliczenie głosów, 

g. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników. 

7. Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób: 

a. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym przez 

dyrekcję szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję 

Wyborczą. 

b. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU oraz na Opiekuna SU 

umieszczone są w przypadkowej kolejności. 

c. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w 

określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji, 

złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej 

zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej. 

d. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów. 

e. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w 

głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU. 

f. Wiceprzewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności 

liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU. 

g. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w 

dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające. 

8. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie: a. 

rezygnacji, 

b. końca kadencji, 

c. po ukończeniu nauki w szkole. 

9. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie: 

a. rezygnacji, 

b. końca kadencji, 

c. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej. 

10. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji: 

a. w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje osobę 

pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory, 

b. w miejsce stałych członków Zarządu SU - Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich 

obowiązki na czas określony do momentu przeprowadzenia uzupełniających wyborów, c. w 

przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki 

Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący do momentu przeprowadzenia uzupełniających 

wyborów, 

d. w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – Zarząd SU w ciągu miesiąca od chwili 

wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie 

obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły. 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego został uchwalony w dniu 08.09.2017 przez ogół uczniów w 

głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
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