
Załącznik nr 5 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

 

§ 1 

 

       Podstawę prawną regulaminu stanowią: 

1. art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572, z późn. zm.). 

§ 2 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

2. Samorząd działa w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego zgodny ze Statutem 

Szkoły. 

3. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. 

4. Praca w Samorządzie: 

a) stwarza uczniom możliwość pełnego uczestnictwa w życiu Szkoły; 

b) uczy współdziałania i współodpowiedzialności za siebie i innych; 

c) uaktywnia społecznie. 

5. Działalność Samorządu wspiera i nadzoruje opiekun Samorządu Uczniowskiego, wybrany 

przez ogół uczniów w tajnym głosowaniu i zaakceptowany na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej. 

§ 3 

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Samorząd Uczniowski jest powołany do reprezentowania uczniów wobec organów Szkoły. 

2. Samorząd reprezentuje społeczność uczniowską wobec instytucji, organów Szkoły                                    

i organizacji pozaszkolnych. 

3. Realizacji celów winna towarzyszyć dbałość o dobre imię Szkoły. 

4. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz 

Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności 

dotyczących prawa uczniów do: 

a) zapoznania się z programami nauczania, ich treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 

b) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

c) uczestniczenia w organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania               

i zaspokajania własnych zainteresowań; 

d) redagowania i wydawania gazetki szkolnej oraz szkolnej strony internetowej; 
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e) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu    

z Dyrektorem Szkoły;  

f) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego spośród 

nauczycieli Szkoły. 

5. Samorząd Uczniowski może wnioskować do Dyrektora Szkoły o: 

a) powstanie Rady Szkoły; 

b) powołanie Rzecznika Praw Ucznia. 

6. Samorząd może na wniosek Dyrektora Szkoły wyrazić opinię na temat: 

a) oceny pracy nauczyciela; 

b) skreślenia ucznia z listy uczniów Szkoły; 

c) średniej ocen, uprawniającej do ubiegania się o przyznanie stypendium za wyniki              

w nauce. 

7. W realizacji swych zadań Samorząd Uczniowski współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Radą 

Pedagogiczną oraz organizacjami społecznymi i młodzieżowymi działającymi na terenie 

Szkoły. 

§ 4 

Struktura organizacyjna Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

a) Samorządy Klasowe w składzie:  

- przewodniczący klasy; 

- zastępca przewodniczącego; 

- skarbnik. 

b) Rada Samorządu Uczniowskiego (organ uchwałodawczy), w skład którego wchodzą  

przedstawiciele samorządów klasowych – po dwóch z każdej klasy; 

c) Zarząd Samorządu Uczniowskiego (organ wykonawczy) w składzie:  

- przewodniczący Samorządu Uczniowskiego;  

- zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego; 

- sekretarz; 

- skarbnik. 

2. Kadencja samorządowych organów wybieralnych trwa jeden rok. 

3. Wszystkie wybory personalne dokonywane są w głosowaniu tajnym. 

4. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy uprawnionych. 

5. Opiekunowi Samorządu przysługuje prawo wstrzymania realizacji decyzji Samorządu 

niezgodnych ze Statutem Szkoły. 
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§ 5 

Samorząd Klasowy 

 

1. Samorząd Klasowy reprezentuje uczniów klasy w zakresie wszystkich spraw należących do 

właściwości Samorządu Uczniowskiego. 

2. Zadania Samorządu Klasowego: 

a) wyłonienie dwóch swoich reprezentantów do Rady Samorządu Uczniowskiego; 

b) współpraca z Zarządem Samorządu Uczniowskiego; 

c) reprezentowanie klasy na zewnątrz we wszystkich sprawach dotyczących uczniów 

danej klasy, a w szczególnie w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw         

i obowiązków uczniów;  

d) organizowanie życie klasy (imprezy pozalekcyjne, konkursy, dyżury, itp.) 

e) pogłębianie więzi wewnątrzklasowych;  

f) rozwiazywanie wspólnie z wychowawca klasy wewnętrznych problemów klasy; 

g) organizowanie pomocy koleżeńskiej. 

 

§ 6 

Rada Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą członkowie Samorządów Klasowych (po dwóch z 

każdej klasy).  

2. Do kompetencji Rady Samorządu Uczniowskiego należy: 

a) organizacja wyborów Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego; 

b) współpraca z Zarządem Samorządu Uczniowskiego oraz opiekunem Samorządu; 

c) występowanie z wnioskami i opiniami, w formie uchwał, do pozostałych organów Szkoły w 

ramach kompetencji Samorządu Uczniowskiego; 

d) podejmowanie uchwał związanych z wnioskami i opiniami; 

e) uchwalanie Regulaminu Rady Samorządu Uczniowskiego; 

f) zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu Samorządu Uczniowskiego; 

g) ustalanie i zatwierdzanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny; 

h) przydział i nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych poszczególnym sekcjom, klasom; 

i) czuwanie nad terminową realizacją planu pracy; 

j) opiniowanie planu działań konkretnych inicjatyw Zarządu Samorządu Uczniowskiego; 

k) odwoływanie członków organów wybieralnych Samorządu Uczniowskiego 



  

 4 

3. Rada Samorządu Uczniowskiego podejmuje uchwały po zasięgnięciu opinii uczniów 

wszystkich klas. 

4. Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. 

5. Zebranie Rady Samorządu Uczniowskiego zwołuje Zarząd Samorządu Uczniowskiego wraz z 

opiekunem. 

6. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad społeczność szkolna informowana jest z 

minimum 2 dniowym wyprzedzeniem przez pisemne ogłoszenie umieszczone na tablicy 

ogłoszeń oraz w formie komunikatów ogłaszanych w klasach. 

7. Zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego przewodniczy przewodniczący lub zastępca 

przewodniczącego Zarządu, a obrady protokołuje sekretarz. 

8. W zebraniach Rady Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć z głosem doradczym 

osoby zaproszone przez Zarząd. 

 

§ 7 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego konstytuuje się na swoim pierwszym zebraniu, na 

którym następuje również przydział funkcji i obowiązków. 

2. Do kompetencji Zarządu Samorządu Uczniowskiego należy: 

a) reprezentowanie społeczności uczniowskiej na forum Szkoły i środowiska; 

a) przewodniczenie zebraniom Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz Rady 

Samorządów Klasowych; 

b) kierowanie pracą Samorządu Uczniowskiego; 

c) wykonywanie uchwał Rady Samorządu Uczniowskiego; 

d) uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów; 

e) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu Samorządu Uczniowskiego; 

f) pomaganie w przygotowaniu, przebiegu imprez i uroczystości szkolnych; 

g) wydawanie gazetki szkolnej; 

h) współpraca z organizacjami terenowymi działającymi na rzecz ochrony zdrowia i 

opieki społecznej 

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest organem wykonawczym Rady Samorządu 

Uczniowskiego. 

4. Zebrania Zarządu zwołuje przewodniczący lub opiekun samorządu. 

5. Zebrania Zarządu są protokołowane w księdze protokołów. 

6. W przypadku niekompetencji członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego pozostali 

członkowie wraz z opiekunem mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji, co nie oznacza 

równoczesnego pozbawienia członkostwa w Samorządzie Uczniowskim. Przez 
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niekompetencję rozumie się: niewypełnianie obowiązków i zadań wynikających z pełnionej 

funkcji, działania niezgodne z regulaminem, działanie na szkodę społeczności uczniowskiej, 

zachowania niegodne ucznia. Odwołanemu przysługuje prawo do poddania się pod ocenę 

Samorządu Uczniowskiego, którego decyzja jest ostateczna. 

7. W związku z poświadczonym przez opiekuna wypełnianiem swoich funkcji członkowi  

Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły przysługuje prawo do 

usprawiedliwionej nieobecności na lekcji. 

 

§ 8 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Opiekę nad pracą Samorządem Uczniowskim sprawuje Opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

2. Do kompetencji Opiekuna Samorządu Uczniowskiego należy: 

a) dbanie o przestrzeganie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, 

b) wspieranie w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 

c) inspirowanie uczniów do działania, 

d) udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających 

udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły 

a) pośredniczenie w relacjach Samorządu Uczniowskiego z Dyrekcją oraz Radą 

Pedagogiczną. 

b) nadzorowanie przebiegu wyborów 

3. Opiekunowi Samorządu Uczniowskiego przysługuje prawo wstrzymania realizacji decyzji 

Samorządu niezgodnych z Statutem Szkoły. 

 

§ 9 

Dokumentacja 

 

1. Oryginał Regulaminu Samorządu Uczniowskiego przechowywany jest w dokumentacji 

Szkoły. 

2. Księga protokołów Samorządu Uczniowskiego przechowywana jest przez opiekuna 

Samorządu Uczniowskiego. 

3. Protokoły Komisji Wyborczej wraz z zabezpieczonymi kartami wyborczymi przechowywane 

są przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego przez czas trwania kadencji, której dotyczą. 
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§ 10 

Ordynacja wyborcza 

 

1. Ustępujący Zarząd Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z opiekunem powołuje 

Szkolną Komisję Wyborczą. 

2. Zadaniem Szkolnej Komisji Wyborczej jest:  

a) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem regulaminu wyboru; 

b) przeprowadzenie głosowania; 

c) zabezpieczenie kart do głosowania; 

d) sporządzenie protokołu z głosowania oraz ogłoszenie - w ciągu 24 godzin od ich 

zakończenia - wyników wyborów. 

3. W skład Szkolnej Komisji Wyborczej wchodzą uczniowie (po jednym przedstawicielu z 

każdej klasy) oraz dwóch nauczycieli. Członkowie Szkolnej Komisji Wyborczej wybierają ze 

swego grona przewodniczącego Szkolnej Komisji Wyborczej, zastępcę i sekretarza. 

4. Prawo kandydowania do władz Samorządu ma uczeń posiadający aktualną ocenę z 

zachowania co najmniej dobrą oraz pozytywne oceny z przedmiotów objętych planem 

nauczania. 

5. Wybory poprzedza minimum tygodniowa kampania wyborcza, podczas której kandydaci mają 

prawo do zaprezentowania własnego programu działania Samorządu Uczniowskiego. 

6. Wybory odbywają się w trybie tajnym. 

7. Głosuje się na przygotowanych przez Szkolną Komisję Wyborczą kartach zawierających 

pełną, aktualną listę kandydatów. 

8. Głos ważny to taki, który zawiera nie więcej niż cztery wskazania przy nazwiskach 

kandydatów. 

9. Sposób przeprowadzenia wyborów powinien umożliwić wzięcie w nich udziału możliwie 

największej liczbie uprawnionych. 

10. Wybory winny odbyć się  najpóźniej do 30 września. 

11. Nowa kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego rozpoczyna się z dniem 1 października 

nowego roku szkolnego. 

 

§ 11 

 

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego obowiązuje z dniem zatwierdzenia. 


