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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEGBĄDZIE 

 
    Podstawa prawna:  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59;  

zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 949)  

• Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Legbądzie  

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Legbądzie działa Samorząd Uczniowski, 

zwany dalej „samorządem”.  

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

3. Rada Samorządu Uczniowskiego stanowi reprezentację wszystkich uczniów szkoły.  

4. Samorząd wybierany jest przez uczniów w demokratycznych wyborach.  

5. Samorząd uczniowski w szczególności:  

a. partycypuje w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania szkoły;  

b. uczestniczy razem z nauczycielami w planowaniu organizacji zajęć 

pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów;  

c. inicjuje i uczestniczy w organizowaniu różnych form działalności kulturalnej, 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami  

w porozumieniu z opiekunem samorządu;  

d. dyrektor szkoły zapewnia pomieszczenia do właściwej realizacji zadań samorządu 

szkolnego.  

6. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie 
7. We wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak:  

a. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  

i stawianymi wymaganiami;  

b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;  

c. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań;  



d. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;  

e. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi  

w porozumieniu z dyrektorem;  

f. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.  

8. Samorząd broni praw uczniowskich, czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków.  

9. Samorząd może wydać opinię dotyczącą pracy danego nauczyciela i przedstawić ją 

dyrektorowi szkoły.  

10. W celu właściwego rozpoznania sytuacji i problemów nurtujących uczniów samorząd 

może przeprowadzić ankiety.  

11. Dyrektor szkoły może uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach i naradach rady 

samorządu.  

 

 

§ 2 

Organy Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Organami Samorządu są:  

a. zebranie wszystkich uczniów szkoły (walne),  

b. przewodniczący samorządu uczniowskiego,  

c. rada samorządu uczniowskiego.  

2. Kadencja organu Samorządu trwa jeden rok.  

3. Organy Samorządu zobowiązane są jeden raz w roku składać sprawozdanie ze swej 

działalności na ogólnym zebraniu uczniów.  

4. Prawo do udziału w walnym zebraniu maja wszyscy uczniowie.  

5. Walne zebranie zwoływane jest na wniosek:  

a. przewodniczącego samorządu,  

b. rady samorządu,  

c. co najmniej 1/5 uczniów szkoły.  

6. Powinno być zwoływane najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku.  

7. Do kompetencji walnego zebrania należy:  

a. przyjmowanie sprawozdań z działalności rady samorządu i wyrażanie opinii  

o pracy samorządu i przewodniczącego samorządu,  

b. prawo odwoływania organów samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie 

wywiązują się z powierzonych im zadań,  

c. do 15 września każdego roku, wybór nauczyciela będącego opiekunem 

samorządu,  

d. uchwalenie regulaminu samorządu.  

8. Walne zebranie podejmuje decyzje w formie opinii wniosków. Decyzje zapadają zwykłą 

większością głosów.  

9. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:  

a. reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,  

b. kieruje pracą Samorządu,  

c. przewodniczy walnemu zebraniu,  

d. organizuje współdziałanie  Samorządu z samorządami klasowymi.  

10. Rada Samorządu uczniowskiego składa się z pięciu osób:  

a. przewodniczącego,  

b. zastępcy przewodniczącego,  

c. sekretarza  

d. skarbnika  

e. członka rady.  

 



11. Rada Samorządu:  

a. zwołuje walne zebranie,  

b. opracowuje i przedstawia walnemu zebraniu projekt prac samorządu,  

c. reprezentuje opinię uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.  

12. Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy jej członków.  

13. Do zadań rady samorządu należy:  

a. opracowanie programu prac Samorządu,  

b. reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców  

c. prowadzenie bieżącej dokumentacji prac Rady Samorządu.  

14. Na czele Rady Samorządu stoi przewodniczący:  

15. Do zadań przewodniczącego należy:  

a. realizacja programu prac samorządu,  

b. nadzór nad pracami sekcji, 

c. reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec Dyrekcji, Rady Pedagogiczneji 

poza szkołą, kontakty z przewodniczącymi klas. 

16. Do zadań zastępcy przewodniczącego Rady Samorządu należy 

wspomaganieprzewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji. 

17. Do zadań sekretarza należy: 

a. wspomaganie przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego 

funkcji; 

b. prowadzenie dokumentacji Samorządu. 

18. Do zadań członka rady należy: 

a. wspomaganie przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego 

funkcji. 

 

§3 

Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Opiekun Samorządu czuwa nad całokształtem prac Samorządu. 

2. Pośredniczy między uczniami a nauczycielami. 

3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską. 

4. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach. 

5. Opiekun Samorządu Uczniowskiego może zrezygnować z powierzonej mu funkcji po 

uprzednim zgłoszeniu dyrektorowi szkoły, członkom Rady Pedagogicznej i członkom 

Samorządu Uczniowskiego z uzasadnieniem. 

 

§4 

Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza składając się z trzech osób wybranych spośród 

uczniów klas IV-VIII. 

2. W wyborach biorą udział uczniowie klas III - VIII. 

3. Kandydaci do Rady SU zgłaszają się do opiekuna SU. 

4. Kandydatem do Rady SU może być każdy uczeń, który wykazuje się dobrym 

zachowaniem. Wybory odbywają się w drugiej połowie września. 

5. W przypadku uzyskania przez urzędującego członka Rady SU oceny nieodpowiedniej lub 

nagannej z zachowania na koniec semestru, zostaje on natychmiast  usunięty przez 

opiekuna SU ze stanowiskaczłonka Rady, a jego miejsce zajmuje ten z kandydatów, który 

uzyskał kolejno największą liczbę głosów w czasie wyborów. 

6. Obowiązki komisji wyborczej: 

a. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów, 



b. przygotowanie wyborów, 

c. przeprowadzenie wyborów, 

d. obliczenie głosów, 

e. sporządzenie protokołu, 

f. ogłoszenie wyników wyborów. 

7. Prace komisji wyborczej nadzoruje opiekun SU. 

8. W pracach komisji nie może uczestniczyć uczeń kandydujący do Rady SU. 

9. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwają „mężowie zaufania” w ilości trzech 

osób, którzy nie mogą kandydować do Rady SU. 

10. Wybory Rady SU dokonują się w następujący sposób: 

a. Na apelu poprzedzającym wybory następuje prezentacja kandydatów. Prezentacji 

może dokonać wychowawca klasy i sami kandydaci. 

b. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności 

alfabetycznej. 

c. Głosowanie odbywa się przez postawienie krzyżyka obok każdego z nazwisk 

wybranych kandydatów i wrzucenie karty wyborczej do urny wyborczej. 

d. Za głos ważny uznany będzie taki, na którym postawiono nie więcej niż pięć 

krzyżyków – po jednym przy każdym nazwisku kandydata. 

e. Członkami Rady SU zostaje pięciu kandydatów, którzy otrzymali największą ilość 

głosów, przy równej ilości głosów powtarzamy głosowanie (między tymi 

osobami). 

f. Na pierwszym zebraniu Rady SU następuje wybór przewodniczącego Rady SU. 

Kandydata może zgłosić także opiekun SU. Głosowanie odbywa się w sposób 

tajny. Wybrany jest ten, kto otrzyma większą liczbę głosów. 

g. Wybrany przewodniczący wskazuje swego zastępcę, sekretarza, skarbnika 

 i członka rady. 

 

 

§5 

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

2. Plan pracy SU. 

3. Protokoły zebrań SU. 

4. Sprawozdania z działalności SU. 

 

§6 

Przepisy końcowe 
 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego może dokonać zmian lub uzupełnień regulaminu. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

Przewodniczący SU                                    Opiekun SU                                       DyrektorSzkoły               

Paulina Borowicka                                Bernadeta Borysiuk                           Barbara Drewczyńska 

                                                                           

 

Regulamin został uchwalony na zebraniu w dniu 30.09.2020 r. 

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 27.01.2021 
 


