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Podstawa prawna:  

Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r.  

(Dz. U. nr 67 poz. 329  z 1996r. z późniejszymi zmianami) 

Nowelizacja Ustawy - 2 lipca 2004r. z późniejszymi zmianami. 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły. 

2. Samorząd działa w oparciu o prawa (art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 

1991 r. – Dz. U. nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz zasady niniejszego 

regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

3. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. 

4. Działalność samorządu wspiera i nadzorują opiekunowie tj. nauczyciele wybrani przez 

uczniów. 

 

§ 1 

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 

1. Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim 

postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i 

zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z 

własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności. 

2. Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie 

patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej 

tradycji. 

 

§ 2 

 

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 

1. Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania 

obowiązków szkolnych. 

2. Przedstawianie dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców opinii i potrzeb 

społeczności uczniowskiej. 

3. Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, 

organizowanie wypoczynku i rozrywki. 

4. Ponoszenie współodpowiedzialności za pracę nad kształceniem i wychowaniem: 

 wyrabianie potrzeb poznawczych, 

 wyzwalanie twórczej aktywności, 

 wdrażanie do samodzielnych poszukiwań, 

 zaszczepianie i pielęgnowanie pozytywnych cech charakteru: 

 odpowiedzialność, 

 obowiązkowość, 

 samodzielność, 

 uczciwość, 

 godność, 

 wrażliwość, 
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 wyrabianie nawyków i umiejętności: 

 organizowania własnego czasu, 

 samokontroli, 

 pracy nad doskonaleniem własnej osoby, 

 rozumieniem własnego życia i życia innych ludzi, 

 samooceny efektów swej sprawności i skuteczności działania, 

 prezentowania poczucia tożsamości narodowej i kulturowej, 

5. Do zadań podstawowych Samorządu Uczniowskiego należy: 

 przygotowanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego, Regulaminu  

Dyżurów Uczniowskich lub ich ewaluacja. 

 występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi 

życia szkolnego i sposobu ich wykonania, 

 gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego, 

 wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły, 

2. W razie konieczności rada uczniowska może powołać komisję dyscyplinarno- 

regulaminową wyłanianą z członków rady. 

 

§ 3 

PRAWA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Samorząd Uczniowski może przedstawić dyrektorowi, radzie pedagogicznej, radzie 

rodziców opinie i wnioski we wszystkich sprawach szkoły, które dotyczą realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami edukacyjnymi. 

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 zaspokajania własnych 

zainteresowań. 

4. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z 

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły. 

5. Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

6. Prawo do tworzenia własnych funduszy i dysponowania nimi w porozumieniu z 

opiekunem samorządu. 

7. Prawo powołania sądu koleżeńskiego dla rozstrzygania sporów i konfliktów. 
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§ 4 

DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Dokumentację Samorządu tworzą: 

 plan pracy zatwierdzony przez SU na cały rok szkolny, 

 sprawozdania z działalności za I semestr i roczne,  

 protokoły  

2. Protokoły i sprawozdania powinny być podpisane przez opiekunów Samorządu 

Uczniowskiego i przez dwóch przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. 

3. Po zakończeniu kadencji Samorządu Uczniowskiego dokumentacja przekazywana jest 

nowo wybranemu Samorządowi Uczniowskiemu. 

4. Dokumentacja SU jest nadzorowana przez Opiekuna SU i Dyrektora SP. 

 

§ 5 

ZASADY I TRYB WYBORÓW 

Samorządu klasowego: 

 

1. Samorząd klasowy składa się z: 

 przewodniczącego 

 zastępcy przewodniczącego 

 skarbnika 

2. Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas z 

wychowawcą. 

3. Skład samorządu klasowego zostaję wpisany do dziennika zajęć danej klasy. 

4. Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim: 

 ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym, 

 reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli, 

 reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych, 

 występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych, 

 udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską, 

 inne zadania nałożone przez klasę lub Samorząd Uczniowski. 

Samorządu Uczniowskiego: 

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

kłopotów wychowawczych. ( w klasach IV – V ocena z zachowania co najmniej dobra). 

2. Uczniowie klas I – V na zajęciach edukacyjnych lub godzinie wychowawczej w połowie 

maja każdego roku szkolnego typują czterech kandydatów do SU. 

3. Wyboru nowego SU dokonuje się raz w roku w miesiącu maju. 

4. Do dnia wyborów na terenie szkoły może być prowadzona przez klasy i przez 

poszczególnych kandydatów kampania wyborcza. 

5. Dzień wyborów jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych, w tym dniu odbywają się 

zajęcia wychowawcze. 

6. Uczniowie w dniu wyborów przychodzą do szkoły w strojach galowych. 
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7. Uczniowie klasy szóstej wchodzą w skład komisji wyborczej – pracą komisji kieruje 

wcześniej powołany zespół nauczycieli.  

8. Zadaniem komisji wyborczej jest m.in. przygotowanie kart do głosowania, 

przeprowadzenie wyborów oraz przeliczenie głosów. 

9. Wybory są przeprowadzane w trybie tajnym. 

10. Wybór nowego SU poprzedzony jest apelem, na którym jest odczytany regulamin 

wyborów. (Załącznik nr 1) 

11. Uczniowie klas I – V wybierają w głosowaniu tajnym skład nowego SU oraz jednego 

opiekuna. 

12. Nowo wybrany opiekun wybiera z grona nauczyciela drugiego opiekuna do współpracy. 

13. W ciągu tygodnia po ogłoszeniu wyników nowi członkowie SU udają się z opiekunami na 

pierwsze posiedzenie, gdzie dokonują przydziału funkcji. 

14. Opiekun SU przedstawia społeczności szkolnej oficjalnie skład nowego SU. 

15. W przypadku niekompetencji członka Samorządu Uczniowskiego pozostali członkowie 

wraz z opiekunem mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji. 

16. Niekompetencją jest m.in. niewypełnienie obowiązków i zadań wynikających z pełnienia 

danej funkcji, działanie niezgodne z regulaminem samorządu, ośmieszanie pełnionej przez 

siebie funkcji, działanie na szkodę społeczności uczniowskiej, Samorządu 

Uczniowskiego, a także zachowanie niegodne ucznia. 

17. Członek, któremu zarzuca się niekompetencję, ma prawo odwołać się.  

18. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok. Rozpoczyna się z dniem 1 września 

nowego roku szkolnego.  

 

Ewaluacja regulaminu Samorządu Uczniowskiego została pozytywnie zaopiniowana 

przez Radę Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu …..09.2009r. 

 

Ewaluacja regulaminu Samorządu Uczniowskiego została pozytywnie zaopiniowana 

przez Samorząd Uczniowski na spotkaniu w dniu …...09.2009r. 

 

 

Regulamin zatwierdzony dnia ……….. września 2009 r. 

 

 

 

     Dyrektor Szkoły                             Opiekunowie SU                            Przewodnicząca SU 

Mirosława Wyrwińska                      Iwona Lewandowska                            Sara Markiewicz 

                                                              Agata Mrowicka 
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Załącznik nr1 

 
REGULAMIN 

wyborów do Samorządu Uczniowskiego 

 
 

1. Głosują uczniowie klas od I do V, nauczyciele  i pracownicy obsługi. 

 

2. Uczniowie klasy ,,0” nie biorą udziału w głosowaniu, 

uczestniczą w wyborach jako obserwatorzy - obserwują przebieg wyborów. 

 

3. Prawa głosu nie mają uczniowie, którzy otrzymali 

ocenę nieodpowiednią ze sprawowania. 

 

4. Głosowanie jest tajne. 

 

5. Głosujemy przez skreślenie 3 nazwisk spośród 

uczniów i podkreślenie 1 nazwiska nauczycielki, którą chcemy wybrać na opiekuna 

Samorządu Uczniowskiego. 

 

6. Nieważne są głosy: 

 nie skreślone, 

 źle skreślone, 

 podarte, 

 pobrudzone, 

 całe przekreślone, 

 z dopiskami. 

 

      

 

 


