
 

                                                 REGULAMIN  
                                SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
                                          SP w Klebarku Wielkim. 
 
I. Wstęp. 
 
1. Samorząd Uczniowski funkcjonuje na podstawie Prawa Oświatowego- Ustawa z 14          

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) - art. 85 ust.                  
4. Samorząd Uczniowski zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Jest           
organem niezależnym od administracji oświaty. 

2. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. 
 

II. 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 oraz opiekuńczych zadań        
szkoły.  

3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się          
w działalność szkoły. 

4. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów oraz        
możliwościami szkoły. 

5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz          
Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach szkolnych, a w szczególności w sprawach           
dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw        
uczniów, do których należą: 

1) Prawo do zapoznania się z Programem Nauczania i Wychowania, jego treścią, celami            
i stawianymi wymaganiami. 

2) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 
3) Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych        

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych        
zainteresowań. 

4) Prawo redagowania gazetki szkolnej, tablicy informacyjnej. 
5) Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz       

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi        
szkoły w porozumieniu  z jej Dyrektorem. 

6) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 
 
 
III. Władze Samorządu Uczniowskiego. 
 
1. Władzami Samorządu Uczniowskiego są: 
    1) Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych, 
    2) Rada Samorządu Uczniowskiego, 
    3) Rada Wolontariatu. 
 
2. Organami Samorządu Uczniowskiego jest Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie: 

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_4_o_0_a_85_u_4_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_4_o_0_a_85_u_4_p_0_l_0_i_0


    a) Przewodniczący, 
    b) Zastępca Przewodniczącego- sekretarz 
    c) Zastępca Przewodniczącego- skarbnik 
  
IV. Kompetencje władz Samorządu Uczniowskiego: 
 
1. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego: 
    a) reprezentuje Samorząd Uczniowski, 
    b) kieruje pracą Rady Samorządu Uczniowskiego, 
    c) przewodniczy obradom Rady Samorządu Uczniowskiego, 
    d) przydziela zadania poszczególnym komisjom, 
    e) organizuje współpracę Rady Samorządu Uczniowskiego z Radami Klasowymi. 
 
2. Rada Samorządu Uczniowskiego: 

a) opracowuje plan pracy SU, uchwala i podejmuje decyzje w sprawie dokonywania zmian              
Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, 
    b) ma prawo do wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 
    c) podejmuje uchwały w ramach kompetencji Samorządu Uczniowskiego, 
    d) ustala i zatwierdza plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny, 
    e) powołuje komisje, 
    f) informuje uczniów o ich prawach i obowiązkach, 
    g) występuje z wnioskami do Dyrektora Zespołu, 
     h) współpracuje z przewodniczącymi klas, 
    i) organizuje referendum w sprawach ważnych dla szkoły, 
    j) zajmuje się wolontariatem 
    k) prowadzi dokumentację Samorządu Uczniowskiego. 
 
3. Dyrektor zapewnia władzom Samorządu Uczniowskiego warunki organizacyjne oraz stale          
współpracuje z Radą Samorządu poprzez opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 
 
V. Kadencja władz, wybory. 
 
1. Kadencja wszystkich władz Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok szkolny. 
2. Członkami władz Samorządu Uczniowskiego mogą być wyłącznie uczniowie Szkoły SP           
w Klebarku Wielkim.  
3. Wybory Rad Samorządu Uczniowskiego odbywają się we wrześniu każdego roku. 
4. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie SP w Klebarku Wielkim w głosowaniu             
równym, tajnym, powszechnym. 
5. Do władz Samorządu Uczniowskiego może kandydować nieograniczona liczba         
kandydatów. 
6. Wybory uznane są za ważne jeśli uczestniczy w nich ponad 2/3 wszystkich uczniów              
szkoły.  
7. Wybory nadzorowane są przez Komisję Wyborczą, która ogłasza wyniki wyborów w ciągu             
tygodnia od głosowania. 
8. Kandydaci do władz Samorządu Uczniowskiego muszą być przedstawienie uczniom          
szkoły     tydzień przed terminem wyborów. 
9. Kandydaci mają prawo do prowadzenia kampanii wyborczej do dnia poprzedzającego           
wybory.  



10. W chwili odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu             
Uczniowskiego oraz jego władz. 
11. Członek Rady Samorządu Uczniowskiego może być pozbawiony przez dyrektora szkoły           
swojej funkcji w Radzie na skutek nagannego zachowania i na uzasadniony pisemny wniosek             
przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego. 
 
 
VI. Tryb wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 
 
1. Kadencja Opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok szkolny. Opiekun jest doradcą            
służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekun ma prawo           
uczestniczyć we wszystkich formach Samorządu. 
2. Wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego dokonują wszyscy uczniowie SP w          
Klebarku Wielkim w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym spośród wszystkich         
nauczycieli pracujących w SP w Klebarku Wielkim. 
 
VII. Zasady i tryb wyborów rady samorządu uczniowskiego 

1. Kadencja organów samorządu trwa jeden rok szkolny od momentu wybrania. Tę samą 
funkcję pochodzącą z wyboru uczeń może pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje. 

2. Rada samorządu ( prezydium ) składa się z co najmniej 3 uczniów w tym: 
a. przewodniczącego, 
b. zastępcy przewodniczącego/sekretarza, 
c. skarbnika, 
d. członków 

3. Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły. 
4. Kandydaci są wybierani z klas od III do VIII  – mogą to być również członkowie rady 

klasowej. 
5. Wybory powinny zostać poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden 

tydzień, podczas której kandydaci mają prawo zaprezentowania własnego programu 
działania w strukturach samorządu uczniowskiego. 

6. Wybory są przeprowadzane w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na kartach do 
głosowania dokonują wyboru przewodniczącego samorządu uczniowskiego ( poprzez 
napisanie imienia i nazwiska kandydata). Można oddać tylko jeden głos. 

7. Przewodniczącym SU zostaje kandydat , który otrzymał największą liczbę głosów, 
zastępcą/sekretarzem, skarbnikiem,  itp. kolejni.  

8. Akcję wyborczą na terenie szkoły przeprowadzają przedstawiciele klasy VIII.  
9. Wyniki powinny być podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie nowego 

składu w ciągu kolejnych 24 godzin. 
10. Do przeprowadzenia wyborów powołana jest komisja skrutacyjna, której zadaniem 

jest  przeliczenie głosów. 



11. Po wyznaczeniu składu komisji skrutacyjnej ich członkowie wybierają spośród siebie          
przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. 

12. W przypadku niekompetencji członka rady samorządu uczniowskiego pozostali        
członkowie wraz z opiekunem mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji, co jednak             
nie oznacza równoczesnego pozbawienia członkostwa w radzie. 

13. 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, rady          
samorządu uczniowskiego i innych organów szkolnych, a także zachowanie niegodne          
ucznia. 
 

VIII.  Komisje i sekcje. 
 

1. Do realizacji swych zadań Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje komisje. 
2. Przewodniczący komisji wybierani są na pierwszym posiedzeniu Samorządu        

Uczniowskiego spośród członków Rady w głosowaniu jawnym.  
3. Tworzą one 3-4 osobowe komisje w oparciu o kontakty uczniowskie. 
4. Powołane komisje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok) lub           

nadzwyczajny     (doraźny). 
5.  Przy powoływaniu komisji należy precyzyjnie określić: 

    a) nazwę komisji, 
    b) okres jej istnienia, 
    c) skład osobowy. 

 
IX. Finanse Samorządu Uczniowskiego. 
 
1. Samorząd Uczniowski może uzyskać dochody: 
    a) ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne, 
    b) z organizowanych zbiórek i kiermaszy, 
    c) ze środków przekazanych przez radę rodziców i sponsorów, 
    d) z innych źródeł. 
 
2. Finanse Samorządu prowadzi skarbnik Samorządu Uczniowskiego we współpracy         
z opiekunem Samorządu Uczniowskiego. 
 
 
X. Dokumenty Samorządu Uczniowskiego: 
 

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 
2. Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego. 
3. Protokoły z zebrań Samorządu Uczniowskiego. 



 
XI. Postanowienia końcowe: 

1. Działalność Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczna ze Statutem Szkoły          
oraz     innymi aktami prawnymi obowiązującymi w szkole. 

2. Spotkania Samorządu Uczniowskiego odbywają się przynajmniej raz w miesiącu oraz          
w     razie potrzeby. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a dotyczących Samorządu        
Uczniowskiego decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem          
Samorządu Uczniowskiego. 

4.  Z każdego spotkania sporządza się protokół.  

AD. XI.1 

  § 14 Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Pawła Chmielewskiego 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada          
samorządu uczniowskiego, którą stanowią przewodniczący i dwaj jego zastępcy.  

2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin         
uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin          
ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w         
sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów. 

4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela. 

5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły         
wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach             
dotyczących praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania 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 między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania         
własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i publikowania gazety szkolnej, kanału informacyjnego lub strony          
internetowej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz       
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,        
w porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.  

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu          
wolontariatu. 



7. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest           
koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez        
zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.  

8. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji          
działań) w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.  

9. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego wyznacza opiekuna         
szkolnej rady wolontariatu. 

 
 


