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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

                            Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie 

 

                                                  Podstawa prawna: 

Statut Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte   

w Kielnie  

 
Rozdział I: Organy Samorządu Uczniowskiego i ich kompetencje. 

§ 1 

1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. 

§ 2 

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

- Samorządy Klasowe 

- Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

2. Samorządy Klasowe, Zarząd Samorządu Uczniowskiego działają zgodnie ze swoimi 

uprawnieniami i kompetencjami określonymi w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego. 

3. Członkowie wyżej wymienionych organów mają obowiązek aktywnego udziału w pracach 

Samorządu Uczniowskiego oraz uczestnictwa w zebraniach organów władz. 

§ 3 

1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

- przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

- wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

- sekretarz 

- do 4 stałych członków Zarządu, stanowiących kierownictwo wybranych przez siebie sekcji 

Samorządu Uczniowskiego. 

2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

- prowadzenie zebrań Samorządu Uczniowskiego; 

- troska o wykonanie zadań zamieszczonych w planie pracy; 

- uzgadnianie bieżących zadań z zastępcą; 

- kierowanie działalnością sekcji Samorządu; 

- reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 

3. Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego: 

- zobowiązany jest współpracować z przewodniczącym 

- w razie nieobecności przewodniczącego przejmuje jego obowiązki. 

4. Sekretarz: 

- prowadzi zeszyt protokołów; 

- prowadzi dokumentację pracy Samorządu; 

- przygotowuje porządek zebrań, prowadzi korespondencję Samorządu. 

5. Przewodniczący Sekcji Samorządowych: 

- organizują działalność sekcji; 

- odbywają narady, posiedzenia, spotkania robocze z jej członkami; 

- kontrolują i oceniają wykonanie zadań wynikających z planu; 

- utrzymują systematyczny kontakt z Zarządem Samorządu Uczniowskiego; 

- przekazują uzyskane informacje pozostałym członkom sekcji; 

- nawiązują współpracę z innymi sekcjami, kołami zainteresowań oraz organizacjami działającymi 

na terenie szkoły. 

6. Do zadań Zarządu Samorządu Uczniowskiego należy: 

- opracowanie projektu rocznego planu pracy Samorządu Uczniowskiego i przedstawienie go   do 

końca października na zebraniu 

- realizacja zadań zawartych w rocznym planie pracy 

- przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonych akcji i zrealizowanych zadań 

- reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego wobec nauczycieli, Dyrekcji szkoły oraz na zewnątrz 

- przedstawianie Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrekcji szkoły inicjatyw, wniosków i 

opinii wypracowanych przez Radę Samorządu Uczniowskiego w sprawach dotyczących szkoły, 
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- występowanie w imieniu Rady Samorządu Uczniowskiego do władz szkolnych z inicjatywami 

dotyczącymi zmian w organizacji pracy i życia szkoły 

- zgłaszanie w imieniu Samorządu Uczniowskiego propozycji zmian w Statucie Szkoły 

- informowanie uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz 

uczestnictwem w działalności Samorządu Uczniowskiego 

- obrona interesów uczniów na szczeblu szkolnym, na życzenie uczniów indywidualnych, grup 

uczniów lub klas, reprezentowanie ich wobec Dyrekcji szkoły i Rady Pedagogicznej 

- zgłaszanie faktu (w przypadku jego wystąpienia) nieprzestrzegania podstawowych praw ucznia: 

prawa do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami 

oraz prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu 

- opiniowanie wniosków w sprawie skreślania uczniów 

- informowanie opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrekcji szkoły o bieżących pracach 

Samorządu i podejmowanych działaniach 

- wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję szkoły 

- występowanie do Dyrekcji szkoły oraz Rady Rodziców o wsparcie finansowe inicjatyw Samorządu 

Uczniowskiego 

7. Wszystkie decyzje i uchwały Zarząd Samorządu Uczniowskiego podejmuje zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

7. Zarząd Samorządu Uczniowskiego o swoich decyzjach informuje nauczyciela – opiekuna oraz 

Dyrekcję szkoły. 

9. Zebrania Zarządu Samorządu Uczniowskiego powinny się odbywać raz w miesiącu. Spotkanie 

Zarządu zwołuje jego przewodniczący. Pierwsze zebranie powinno się odbyć we wrześniu.  

10. Na własne życzenie w zebraniach Zarządu Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć , 

nauczyciel – opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrekcja szkoły. 

 

§ 4 

 

1. Sekcje Samorządu Uczniowskiego są powoływane przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 

2.  Spośród swoich członków lub kandydatów zaproponowanych przez Zarząd wybiera się 

przewodniczącego sekcji. 

3. Sekcja ma mieć charakter stały (pracuje przez cały rok) 

4. Sekcja powinna precyzyjnie określić: 

- swoją nazwę 

- zakres działalności i kompetencje 

- okres istnienia 

- skład osobowy 

5. Przewodniczący sekcji za zgodą Zarządu Samorządu Uczniowskiego może powołać do współpracy 

swojego zastępcę oraz członków sekcji spośród wszystkich uczniów szkoły. 

6. Przewodniczący sekcji i jego zastępca wchodzą w skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 

7. Sekcje Samorządu Uczniowskiego przygotowują sprawozdania roczne ze swojej działalności, 

które przedstawiają na zebraniach Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Sekretarz zamieszcza je w 

zeszycie protokołów. 

 

Rozdział II: Kadencja władz, wybory, vacat i odwołanie władz. 

§ 5 

1. Kadencja wszystkich władz Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok kalendarzowy. 

2. Samorząd Klasowy wybierany jest przez społeczność klasy w wyborach tajnych, bezpośrednich i 

równych, które przeprowadzane są w klasie na lekcji wychowawczej we wrześniu każdego roku 

szkolnego. 

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest wybierany przez społeczność uczniowską szkoły w 

wyborach tajnych, bezpośrednich i równych, które przeprowadzane są w pierwszym lub drugim 

miesiącu nauki po wakacjach. 

4. Wszyscy uczniowie szkoły mają czynne i bierne prawo udziału w wyborach do Samorządów 

Klasowych i Zarządu Samorządu Uczniowskiego z zastrzeżeniem, że uczniowie klas kończących 

naukę nie mogą ubiegać się o miejsce w Zarządzie wybieranym na kolejny rok. 
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5. Po ogłoszeniu wyników wyborów Zarząd Samorządu Uczniowskiego przekazuje zeszyt 

protokołów, oraz środki materialne i finansowe należące do Samorządu nowemu Zarządowi. 

6. Na pierwszym zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego po wyborach, dotychczasowy Zarząd 

dokonuje podsumowania swojej działalności, przedstawia nowo wybrany Zarząd oraz przekazuje 

mu swoje uprawnienia i kompetencje. 

§ 7 

1. W celu przeprowadzenia wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego  na początku roku 

szkolnego powołuje się Komisję Wyborczą. 

2. Komisja Wyborcza ma trzy tygodnie na przeprowadzenie wyborów. 

3. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: przewodniczący oraz nie więcej niż pięć osób wyłonionych 

spośród członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego.  

4. Do zadań Komisji Wyborczej należy: 

- wyznaczenie i ogłoszenie terminu wyborów 

- kwalifikowanie kandydatów ubiegających się o wejście do Zarządu 

- ogłoszenie listy wyborczej z nazwiskami kandydatów do Zarządu, po zasięgnięciu opinii 

wychowawców klas, z których pochodzą kandydaci. 

- czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej 

- organizacja wyborów oraz czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem 

- ogłoszenie ciszy wyborczej 

- przyjmowanie skarg mogących mieć istotny wpływ na wynik wyborów 

- liczenie głosów oraz ogłoszenie wyników 

- sporządzenie sprawozdania z wyborów 

6. Przewodniczący Komisji Wyborczej odpowiada za działania komisji oraz rozlicza się z przebiegu 

jej prac przed Zarządem Samorządu Uczniowskiego. 

7. Komisja działa pod nadzorem nauczyciela – opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 7 

1. Kandydatem do władz Samorządu Uczniowskiego może być każdy uczeń szkoły. 

2. Kandydaci powinni być uczniami rzetelnie wywiązującymi się ze swoich obowiązków szkolnych. 

3. Każda klasa typuje maksymalnie 3 kandydatów do władz Samorządu Uczniowskiego i zgłasza ich 

wg zasad i w terminie wcześniej ogłoszonym przez Szkolna Komisję Wyborczą. 

4. Kandydat do Zarządu ma prawo do kampanii wyborczej, którą może zorganizować sam lub z 

pomocą swoich „zwolenników”. 

5. Nazwiska kandydatów do władz Samorządu Uczniowskiego zakwalifikowanych do wyborów przez 

Komisję Wyborczą są umieszczane w gablocie informacyjnej Samorządu Uczniowskiego. 

6. Kandydaci prowadzą kampanie wyborczą w momencie ogłoszenia listy kandydatów. 

Kampania powinna: 

- przebiegać według pomysłu i inwencji kandydata 

- uwzględniać szacunek do drugiego człowieka, zasady dobrego smaku i wychowania oraz kulturę 

języka i sposobu wypowiedzi. 

 

§ 8 

1. Głosowanie przeprowadza się w jednym dniu, na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych według 

harmonogramu ustalonego przez Szkolną Komisję Wyborczą. 

2. Jeśli w dniu wyborów klasa jest na wycieczce, głosowanie przeprowadza się dzień wcześniej lub 

dzień później. 

3. Wybory odbywają się wyłącznie na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisję 

Wyborczą Samorządu Uczniowskiego. 

4. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności alfabetycznej. 

5. Wyborca głosuje na jedną osobę z listy kandydatów lub wg innej wcześniej ustalonej przez 

Szkolną Komisję Wyborczą instrukcji. 

 

§ 9 

1. W skład nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą 4 osoby, które otrzymały kolejno 

największą liczbę głosów w wyborach. 
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2. Członkowie nowego Zarządu, z uwzględnieniem woli wyborców, dokonują we własnym gronie 

przydziału funkcji i rozdziału obowiązków. 

 

§ 10 

1. Jeśli członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego naruszają Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego lub Statut Szkoły, nie wywiązują się ze swoich obowiązków lub nie biorą udziału w 

pracach Samorządu, mogą zostać odwołani z funkcji  zwykłą większością głosów. 

2. Głosowanie dotyczące odwołania członków Zarządu z pełnionych funkcji następuje po 

dwukrotnych bezskutecznych upomnieniach (w formie żółtych kartek) udzielonych przez opiekuna 

lub przewodniczącego SU. 

3. Członek Zarządu może w ciągu roku szkolnego zrezygnować z ważnych powodów z pełnionej 

przez siebie funkcji. Rezygnacja powinna mieć formę pisemną. 

4. Vacat we władzach Samorządu uzupełnia się przez powołanie do Zarządu kandydata, który 

uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów w szkolnych wyborach lub w przypadku braku takiej 

osoby. 

5. Mandat członka Zarządu SU wygasa w razie: 

a. rezygnacji, 

b. końca kadencji, 

c. po ukończeniu nauki w szkole. 

 

 

Rozdział III: Nauczyciel – opiekun Samorządu Uczniowskiego, zastępca opiekuna SU. 

§ 11 

1. Nauczyciel – opiekun jest doradcą Samorządu Uczniowskiego, który służy uczniom swoją 

pomocą, radą i doświadczeniem we wszystkich pracach i zadaniach podejmowanych przez 

Samorząd. 

2. Opiekun uzyskuje status stałego obserwatora zebrań Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz 

koordynatora ich działań. 

3. Opiekun ma prawo do uczestnictwa we wszystkich przejawach pracy Samorządu. 

Kandydatem na opiekuna SU może być każdy członek Rady Pedagogicznej. 

4. Dyrekcja szkoły powierza funkcję opiekuna nowo wybranym nauczycielom, którzy rozpoczynają 

współpracę z Samorządem Uczniowskim. 

5. Kadencja opiekuna i zastępcy trwa jeden rok kalendarzowy. 

6. Kadencja może być przedłużona na kolejny rok jeśli Samorząd wyrazi takie zdanie, a nauczyciel 

przyjmie nominacje. 

8. Ustępujący nauczyciel – opiekun służy radą i pomocą nowemu opiekunowi oraz wdraża go w 

pracę z młodzieżą w Samorządzie Uczniowskim. 

9. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie: 

a. rezygnacji, 

b. końca kadencji, 

c. odwołania decyzją Dyrekcji szkoły lub Rady Pedagogicznej. 

d. odwołanie decyzją Rady Samorządu Uczniowskiego 

10. W przypadku wygaśnięcia mandatu opiekuna SU –  Zarząd SU zgłasza kandydatów do funkcji 

nauczyciela – opiekuna oraz w tajnym głosowaniu dokonują wyboru opiekuna. Zarząd informuje 

Dyrekcję szkoły o wynikach głosowania. 

11. W przypadku braku wyboru opiekuna SU przez Radę SU obowiązki opiekuna tymczasowo pełnić 

będzie Dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez niego. 

 

Rozdział IV: Postanowienia końcowe, zmiany w regulaminie. 

§ 12 

1. Do znajomości i przestrzegania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego zobowiązani są wszyscy 

uczniowie szkoły, a zwłaszcza osoby reprezentujące władze Samorządu Uczniowskiego. 

2. Regulamin powinien być dostępny w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej Samorządu. 
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§ 13 

1. Wszyscy uczniowie szkoły poprzez swoich przedstawicieli tj. Samorządy Klasowe oraz członków 

Zarządu mogą zgłaszać poprawki do Regulaminu. 

2. Poprawki muszą być przedyskutowane na zebraniu Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 

3. Zmiana w Regulaminie Samorządu wymaga podjęcia uchwały przez Radę Samorządu 

Uczniowskiego większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania. 


