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                                                                                                         Załącznik do Uchwały  Nr XIV/2019/2020  
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej  

                                                                                                  im. Ks. Mariana  Wiewiórowskiego  
                                                                                               w Gomulinie z dnia 04.03.2020 r. 

 

 

 

REGULAMIN    

SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO 
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Podstawa prawna:  

art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) 
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ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu, który 

musi być zgodny ze statutem szkoły i uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu 

równym, tajnym i powszechnym.  

4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania 

wolontariatu oraz wyłonić radę wolontariatu. 

6. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów. 

7. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

8. Władzami Samorządu Uczniowskiego są: 

1) na szczeblu klas – samorządy klasowe, 

2) na szczeblu szkoły – Rada Samorządu Uczniowskiego. 

 

ROZDZIAŁ II 

Organy Samorządu Uczniowskiego 
 

§ 2 
 

Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1. Samorząd klasowy w składzie: 

1) Przewodniczący klasy 

2) Zastępca przewodniczącego klasy 

3) Skarbnik 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego – w skład rady wchodzą uczniowie klas IV-VIII  

wybierani w wyborach tajnych spośród kandydatów proponowanych przez samorządy 

klasowe. 

3. Zarząd rady uczniowskiej tworzą: 

1) Przewodniczący, 

2) Zastępca przewodniczącego, 

3) Sekretarz-Skarbnik. 

4. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego koordynuje prace rady i reprezentuje 

samorząd uczniowski  wobec władz szkoły i na zewnątrz; przewodniczy zebraniom. 

5. Rada Samorządu Uczniowskiego obraduje na zebraniach zwoływanych przez opiekuna 

Samorządu Uczniowskiego lub z własnej inicjatywy. 

6. W pracy Samorządowi Uczniowskiemu pomaga nauczyciel – opiekun. Jest on doradcą, 

a zarazem rzecznikiem interesów Samorządu Uczniowskiego na forum rady 

pedagogicznej. 
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ROZDZIAŁ III 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego 
 

§ 3 
 

1. Samorząd może przedstawić dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej oraz radzie 

rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności 

w sprawach dotyczących realizacji praw uczniów, jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  

i stawianymi wymaganiami, 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania 

własnych zainteresowań, 

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

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

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 

szkoły w porozumieniu z dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
 

§ 4 
 

Główne zadania Samorządu Uczniowskiego  

1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych. 

2. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, 

współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań. 

3. Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych 

(poczet sztandarowy). 

4. Wdrażanie uczniów do samorządności. 

5. Występowanie z inicjatywą organizowania działalności kulturalno – oświatowej 

zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły. 

6. Współpraca ze szkolnym rzecznikiem praw uczniów. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego 
 

§ 5 
 

1. Samorząd klasowy: 

1) reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracuje z Radą Samorządu Uczniowskiego, 

2) organizuje życie klasy, 

3) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy, 

4) organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy. 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego: 

1) uchwala regulamin Samorządu Uczniowskiego, który nie może być sprzeczny ze 

statutem szkoły, 

2) podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w regulaminie, 
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3) podejmuje uchwały w ramach kompetencji Samorządu Uczniowskiego, 

4) ustala i zatwierdza plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok, 

5) opiniuje wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 

6) pomaga w wydawaniu gazetki szkolnej, 

7) dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego, 

8) pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych, 

9) rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów, 

10) występuje z wnioskami do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców  

– w ramach swoich kompetencji, 

11) opiniuje prace nauczycieli na prośbę dyrektora szkoły. 

3. W celu usprawnienia swojej działalności rada uczniowska może powołać sekcje do 

wykonywania określonych zadań. 

4. Rada uczniowska może powołać dla usprawnienia prac w klasach I-III sekcję „Małego 

Samorządu Uczniowskiego”, która może mieć odrębnego nauczyciela-opiekuna oraz 

może powołać Małą Radę Samorządu Uczniowskiego. 

5. Członkowie poszczególnych sekcji mogą być odwołani przez opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego, jeżeli nie wypełniają swoich obowiązków. 

6. Pracę wszystkich sekcji koordynuje przewodniczący rady uczniowskiej wraz 

z nauczycielem – opiekunem Samorządu Uczniowskiego. 

 

ROZDZIAŁ V 

Tryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego 
 

§ 6 
 

1. Samorząd klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów 

w obecności 2/3 stanu klasy. 

2. Wyboru dokonuje się w terminie 20 dni od rozpoczęcia roku szkolnego. 

3. Przydział funkcji odbywa się bezpośrednio po wyborach samorządu klasowego. 

4. Uczeń może być odwołany ze stanowiska: 

1) na swój wniosek, 

2) gdy nie wywiązuje się ze swoich zadań. 

5. W trakcie roku szkolnego można dokonać zmiany w składzie samorządu. 

6. Kandydaci wytypowani przez samorządy klasowe mogą wziąć udział w wyborach do 

Rady Samorządu Uczniowskiego. 

7. Każda klasa ma prawo zgłosić trzech kandydatów. 
 

§  7 
 

1. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego są powszechne, bezpośrednie, równe 

i odbywają się w głosowaniu tajnym w każdym nowym roku szkolnym. 

2. Wybory zarządza opiekun Samorządu Uczniowskiego, nie później niż do końca 

września. 

3. W celu przeprowadzania wyborów opiekun Samorządu Uczniowskiego powołuje 

spośród uczniów z samorządów klasowych 5-osobową komisję wyborczą, w skład 

której nie mogą wchodzić osoby kandydujące. 

4. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun Samorządu Uczniowskiego. 
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5. Kandydat do Rady Samorządu Uczniowskiego musi mieć ukończone 10 lat. 

6. Każda klasa typuje maksimum 3 kandydatów. 

7. Każdy kandydat przedstawia opiekunowi Samorządu Uczniowskiego listę poparcia 

30 uczniów i pozytywną opinię wychowawcy klasy.  

8. Uczeń uprawniony do głosowania musi mieć ukończone 10 lat. 

9. Każdy uczeń uprawniony do głosowania wybiera jedną osobę spośród kandydatów na 

karcie do głosowania. 

10. Wyborca wrzuca kartę wyborczą do urny wyborczej w obecności komisji wyborczej. 

11. W skład rady uczniowskiej wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą 

liczbę głosów. 

12. Trzech kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów, tworzy zarząd Rady 

Samorządu Uczniowskiego, piastując stanowiska: przewodniczącego, zastępcy 

przewodniczącego oraz sekretarza. 

13. Pozostali kandydaci do rady Samorządu Uczniowskiego mogą pełnić inne funkcje lub 

zostać członkami poszczególnych sekcji. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 
 

§ 8 
 

1. Kandydatów na opiekuna proponuje rada pedagogiczna. 

2. Wyboru opiekuna dokonuje zarząd Samorządu Uczniowskiego. 

3. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego mianuje dyrektor szkoły. 

4. Opiekun Samorządu Uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora obrad 

uczniowskich i koordynatora jej działalności. 

5. Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Finanse Samorządu Uczniowskiego 
 

§ 9 
 

1. Samorząd Uczniowski może uzyskiwać dochody:  

1) z organizowania zbiórek, sprzedaży gadżetów itp., 

2) ze sprzedaży surowców wtórnych, 

3) z innych źródeł. 

2. Finanse Samorządu Uczniowskiego prowadzi skarbnik. 

3. Zgromadzone środki przechowuje opiekun samorządu i rozlicza się z nich do 

15 czerwca danego roku szkolnego przed dyrektorem i przewodniczącym Samorządu 

Uczniowskiego. 

ROZDZIAŁ VIII 

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 
 

§ 10 
 

1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą: 
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1) Regulamin Samorządu Uczniowskiego, 

2) plan pracy Samorządu Uczniowskiego. 

 

ROZDZIAŁ IX 

Postanowienia końcowe 
 

§ 11 
 

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

negatywnie oceniani. 

2. Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach. 

3. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu 

Uczniowskiego – decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z opiekunem i zarządem 

Samorządu Uczniowskiego. 

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

 

 

…………….………..………..……………….……………… 

(data, podpis przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego) 

 

 

 

…………….………..………..……………….……………… 

                                                                  (podpis opiekuna Samorządu Uczniowskiego) 

 

 

 

……………..……………….……………… 

                                                                                                      (podpis dyrektora szkoły) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


