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REGULAMIN SAMORZĄDU 

 UCZNIOWSKIEGO  

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI 

IM. NOBLISTÓW POLSKICH W SKAWINIE 
 

 

 

Wstęp 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły. Samorząd 

działa w oparciu o prawa (art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.  

– Dz. U.  nr 95, poz. 425 z późn. zm.) oraz zasady niniejszego regulaminu, który nie 

może być  sprzeczny ze statutem szkoły. Organy samorządu są jedynymi 

reprezentantami ogółu  uczniów. Działalność samorządu wspiera i nadzoruje 

opiekun tj. nauczyciel wybrany przez  dyrektora i uczniów. 

 

Regulamin zawiera 

 

§1 

 

Przepisy ogólne (Zasady funkcjonowania SU) 

1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej jest jedynym reprezentantem ogółu 

uczniów   Szkoły Podstawowej. Stanowi on zorganizowaną formę samodzielnych 

poczynań uczniów, łączy społeczność uczniowską, budzi poczucie wspólnoty, 

zaspokaja potrzeby uczniów.  

2. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej współpracuje z Dyrekcją Szkoły 

Podstawowej, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców.  

3. Członkowie Samorządu Uczniowskiego w swoich klasach reprezentują Samorząd  

i współpracują z wychowawcami.  

4. Samorząd podejmuje ważne decyzje w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły 

Podstawowej i Radą Pedagogiczną. Działalność Samorządu Uczniowskiego musi 

być zgodna ze Statutem Szkoły Podstawowej.  

5. Samorząd Uczniowski posiada własną skrzynkę kontaktową lub gablotę, tablicę  

    informacyjną . 

6. Samorząd ma na terenie szkoły własną reprezentację. 

7. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

a) Przewodniczący; 

b) Zastępca Przewodniczącego; 
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c) Sekretarz; 

d) Członkowie. 

 

 

§2 

 
Zakres działalności Rada Samorządu Uczniowskiego 

1.  Inicjowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych i sportowych. 

2. Przedstawianie Dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców 

opinii, potrzeb, problemów i inicjatyw uczniów. 

3. Dbanie o sprzęt, urządzenia szkolne, motywowanie uczniów do wykonywania 

prac na rzecz klasy i szkoły. 

4. Inspirowanie do działalności charytatywnej. 

5. Zapobieganie powstawaniu sytuacji konfliktowych. W przypadku pojawienia się 

problemów i sporów zgłaszanie ich do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego 

lub opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

6. Kształtowanie umiejętności samooceny, samodyscypliny i samokontroli. 

7. Zachęcanie do działalności społecznej, kształtowanie umiejętności zespołowego 

działania. 

8. Opiniowanie Programu wychowawczego, Szkolnego  Programu Profilaktycznego . 

9. Przedstawianie właściwym organom szkoły wniosków i opinii w sprawach Szkoły 

Podstawowej, a w szczególności: 

a) praw i obowiązków ucznia, 

b) kryteriów oceniania zachowania uczniów  

c) regulaminów wewnętrznych. 

 

§3 

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

1. Do obowiązków przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego należą: 

a) reprezentowanie społeczności uczniowskiej na uroczystościach i imprezach 

szkolnych; 

b) przewodniczenie sesjom Samorządu Uczniowskiego; 

c) nadzorowanie realizacji decyzji podjętych przez Samorząd Uczniowski na 

sesjach; 

d) utrzymywanie stałego kontaktu z Dyrektorem Szkoła Podstawowa i innymi 

członkami Rady Pedagogicznej; 

e) konsultowanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej i Gronem Pedagogicznym 

ważnych dla całej społeczności uczniowskiej postanowień Samorządu 

Uczniowskiego; 
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f) przygotowanie na koniec roku szkolnego sprawozdań z działalności 

Samorządu, które zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej; 

g) przygotowanie i przedstawienie końcowego sprawozdania z działalności 

Samorządu Uczniowskiego, któremu przewodniczył oraz złożenie go wraz  

z wszystkimi dokumentami Samorządu na ręce przewodniczącego nowego 

Samorządu na wspólnej sesji obu Samorządów. 

2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego ma prawo: 

a) zlecać do wykonania innym członkom Samorządu różne zadania w ramach 

prac  Samorządu; 

b) w porozumieniu z opiekunem złożyć na sesji wniosek o zawieszenie  

w prawach członka Samorządu. 

 

§4 

 

Zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

1. Zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w razie nieobecności lub  

niemożności sprawowania funkcji przez przewodniczącego Samorządu przejmuje 

wszystkie jego obowiązki i posiada wszystkie jego prawa.  

2. Zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego przejmuje w razie 

konieczności obowiązki innych członków Samorządu, tj. sekretarza, lub członka 

Samorządu, któremu została powierzona realizacja decyzji Samorządu. 

 

§5 

 

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego 

1. Sekretarz Samorządu Uczniowskiego prowadzi na zebraniach Samorządu 

protokoły, przygotowuje, gromadzi i przechowuje dokumenty Samorządu oraz 

opiekuje się archiwaliami Samorządu. 

 

§6 

 

Inni członkowie Samorządu Uczniowskiego 

1. Inni członkowie Samorządu Uczniowskiego mają obowiązek uczestniczyć  

     w zebraniach, brać aktywny udział w pracach Samorządu i realizować 

powierzone im zadania w zgodzie z decyzjami Samorządu. 

 

§7 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

1. Do obowiązków opiekuna Samorządu Uczniowskiego należą: 
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a) zapoznanie wszystkich członków Samorządu z ich obowiązkami i prawami 

zawartymi w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej ; 

b) nadzorowanie prac Samorządu; 

c) służenie Samorządowi radą i pomocą we wszystkich przedsięwzięciach; 

d) obecność na wszystkich sesjach Samorządu Uczniowskiego. 

2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma prawo: 

a) zwołać Samorząd na sesję i w razie konieczności jej przewodniczyć; 

b) wpisać w razie konieczności pochwały lub uwagi do dziennika 

elektronicznego w imieniu Samorządu w sprawach nad którymi ten sprawuje 

opiekę lub nadzór; 

c) złożyć na sesji wniosek o zawieszenie w prawach członka Samorządu; 

3. W razie potrzeby opiekun Samorządu Uczniowskiego jest łącznikiem  

i mediatorem pomiędzy Samorządem a wszystkimi innymi organami Szkoły 

Podstawowej i ich członkami. 

4. Reprezentuje Samorząd Uczniowski wobec Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej 

i Rady Rodziców.  

a) Czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego.  

b) Ma prawo do opiniowania wszelkich działań Samorządu Uczniowskiego. 

 

§8 

 

Wybory przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego 

1. W wyborach do Samorządu Uczniowskiego startować mogą wszystkie chętne 

osoby, które spełniają poniższe kryteria: 

a) członek SU nie może mieć oceny zachowania niższej niż bardzo dobra; 

b) nie posiada nagany wychowawcy, upomnienia lub nagany Dyrektora Szkoły 

Podstawowej; 

c) musi być uczniem siódmej lub ósmej klasy Szkoły Podstawowej. 

2. Kandydaci zgłaszają swoją kandydaturę opiekunowi Samorządu, najpóźniej na 

tydzień przed rozpoczęciem kampanii. 

3. Komisja wyborcza musi opublikować listę kandydatów do Samorządu i podać ją 

do publicznej wiadomości w gablotach ogłoszeniowych i na stronach szkolnej 

witryny internetowej w dniu rozpoczęcia kampanii wyborczej. 

4. Kampania wyborcza rozpoczyna się na dwa tygodnie przed wyborami. 

5. Głosowanie przeprowadzają członkowie SKW we wszystkich klasach. 

6. Głosowanie jest tajne, bezpośrednie, równe, powszechne 

7. Uczniowie głosują poprzez zaznaczenie nazwiska kandydata, na którego chcą 

oddać głos, na karcie do głosowania. 

8. Po zamknięciu głosowania członkowie Szkolnej Komisji Wyborczej liczą wszystkie 

głosy oddane na kandydatów. 
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9. Kandydat, który uzyska największą ilość głosów zostaje przewodniczącym 

Samorządu Szkolnego.  

10. Po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów przez 

wszystkich członków Komisji Wyborczej, karty do głosowania są komisyjnie 

niszczone. 

 

 

§9 

 

Zadania Szkolnej Komisji Wyborczej (SKW): 

1. Do zadań SKW należą: 

a) przygotowanie kart wyborczych; 

b) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem regulaminowego 

przeprowadzenia wyborów; 

c) rejestrowanie kandydatur; 

d) ustalanie i ogłaszanie wyników wyborów; 

e) złożenie Opiekunowi Samorządu Uczniowskiego sprawozdania z wyborów 

w przeciągu jednego tygodnia; 

f) rozpatrywanie ewentualnych skarg. 

 

§10 

 

Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wybierany jest na początku roku szkolnego 

przez społeczność uczniowską w drodze głosowania. Opiekun może zostać 

powołany także przez Dyrektora szkoły lub Radę Pedagogiczną.  

 

§11 

 

Sesje Samorządu Uczniowskiego 

1. Samorząd Uczniowski zbiera się na Sesje zwyczajne przynajmniej raz w miesiącu, 

w czasie wolnym od zajęć szkolnych. 

2. Samorząd Uczniowski zbiera się na Sesje nadzwyczajne w każdym terminie, jeśli 

tylko zajdzie taka potrzeba. 

3. Sesję Samorządu Uczniowskiego zwołuje przewodniczący Samorządu, jego 

zastępca lub opiekun Samorządu. 

4. Obecność członków Samorządu Uczniowskiego na Sesji jest obowiązkowa,  

     a nieobecność musi być usprawiedliwiona przed opiekunem Samorządu. 

5. Sesji Samorządu Uczniowskiego przewodniczy przewodniczący Samorządu lub 

osoba przez niego wyznaczona. W razie konieczności sesji może przewodniczyć 

opiekun Samorządu. 



REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI                           

IM. NOBLISTÓW POLSKICH W SKAWINIE 

 

Strona 7 

 

6. W Sesji Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć zaproszeni goście. 

Zaprasza ich opiekun Samorządu lub przewodniczący Samorządu w 

porozumieniu z opiekunem Samorządu. Goście uczestniczą w obradach jako 

doradcy lub obserwatorzy. 

7. Obrady sesji Samorządu Uczniowskiego odbywają się za zamkniętymi drzwiami. 

8. Uchwalone w czasie obrad wnioski zostają przez przewodniczącego Samorządu 

lub w imieniu Samorządu przez opiekuna Samorządu niezwłocznie 

przedstawione Dyrektorowi Szkoły Podstawowej lub Radzie Pedagogicznej do 

rozpatrzenia. Jeśli wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie będą one podane do 

publicznej wiadomości. 

9. Decyzje podjęte przez Samorząd podawane są do publicznej wiadomości w formie 

ogłoszenia. 

10. Sekretarz Samorządu Uczniowskiego prowadzi protokół obrad. 

11. Protokół jest ważny i ma moc obowiązującą, jeśli został podpisany przez 

sekretarza i opiekuna Samorządu. Nieobecni członkowie Samorządu mają 

obowiązek zapoznania się z protokołem sesji, którą opuścili. 

12. Na sesjach Samorządu Uczniowskiego członkowie Samorządu głosują w imieniu 

swoich klas. 

13. Na Sesjach Samorząd Uczniowskiego podejmuje decyzje: 

a) większością 2/3 głosów w sprawach dotyczących: konkursów 

organizowanych przez Samorząd, poprawek do Regulaminu Samorządu 

Uczniowskiego Szkoły Podstawowej, wydawania opinii o nauczycielu przy 

ocenie jego pracy przez Dyrektora Szkoły Podstawowej. 

b) zwykłą większością głosów we wszystkich innych sprawach. 

 

§12 

 

Zawieszenie w prawach przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

1. Przewodniczący  Samorządu Uczniowskiego zostaje odwołany, jeśli notorycznie 

całkowicie lekceważy powierzone mu obowiązki lub gdy otrzymał naganę 

wychowawcy klasy, bądź karę statutowo wyższą .  

2. Upomnienie wychowawcy skutkuje podjęciem decyzji o dalszym 

reprezentowaniem szkoły poprzez głosowanie członków Samorządu 

większością 2/3 głosów, opinią opiekuna SU i Dyrektora Szkoły Podstawowej.  

 

§13 

 

Zawieszenie w prawach członka Samorządu Uczniowskiego 

1. Członek Samorządu Uczniowskiego zostaje zawieszony w prawach, jeśli 

notorycznie całkowicie lekceważy powierzone mu obowiązki lub gdy otrzymał 

naganę wychowawcy klasy, bądź karę statutowo wyższą.  
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2. Decyzję o zawieszeniu członka Samorządu w prawach w przypadku notorycznego 

i całkowitego lekceważenia powierzonych mu obowiązków podejmuje Samorząd 

większością 2/3 głosów na wniosek przewodniczącego Samorządu  

    w porozumieniu z opiekunem SU.   

3. Miejsce zawieszonego członka Samorządu Uczniowskiego zajmie wybrana przez 

klasę osoba, którą reprezentuje zawieszony.  

4. Na wniosek przewodniczącego Samorządu lub opiekuna Samorządu może to być 

osoba wyznaczona przez wychowawcę klasy, jeśli tylko wyrazi na to zgodę.  

5. W przypadku, gdy któryś z członków Rady Samorządu Uczniowskiego nie może 

pełnić swych funkcji lub został zawieszony w prawach, Samorząd zbierze się 

niezwłocznie w celu dokonania wyboru spośród swego grona. 

 

Przepisy końcowe 

 

1. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora Szkoły Podstawowej, Rady 

Pedagogicznej lub Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być 

rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. 

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

powodu negatywnie oceniani. 

3. Regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu uczniów. 

 

 

 


