
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

 

Rozdział I. KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Art. 1 
Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 

1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r. poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz 

Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.  

 

Art. 2 
Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

 

Art. 3 
Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu 

współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.  

 

Art. 4 
Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. 

 

Art. 5 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego zawarte są w § 12 Statutu Szkoły.  

 

 

Rozdział II. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

Art. 6 

Organami Samorządu Uczniowskiego są:  

1) Samorząd Klasowy (SK) w składzie:  

a) przewodniczący klasy, 

b) zastępca przewodniczącego, 

c) skarbnik; 

2) Rada Samorządu Uczniowskiego, który tworzą uczniowie wszystkich Samorządów Klasowych; 

3) Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:  

a) przewodniczący  

- reprezentuje SU w szkole i na zewnątrz , 

- kieruje pracą Zarządu, Rady SU i Sekcji SU, 

- przygotowuje i prowadzi zebrania SU, 

b) zastępca przewodniczącego, 

- ściśle współpracuje z przewodniczącym SU, 

- pełni obowiązki przewodniczącego podczas jego nieobecności, 

c) skarbnik, 

- opiekuje się finansami SU 

- prowadzi rejestr wpływów i wydatków SU 

d) sekretarz 

- sporządza sprawozdania i protokoły z zebrań SU 

- prowadzi dokumentację związaną z działalnością SU 

 

Art. 7 

 Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:  
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1) Samorząd klasowy:  

a) reprezentuje klasę na zewnątrz, 

b) organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie), 

c) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy, 

d) organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy; 

 

2) Rada SU:  

a) uchwala Regulamin SU, 

b) podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie, 

c) podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU, 

d) ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny, 

e) opiniuje wybór opiekuna SU; 

 

3) Zarząd SU: 

a) kieruje pracą SU, 

b) dokonuje wyboru opiekuna SU, 

c) czuwa nad terminową realizacją planu pracy,  

d) pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych, 

e) rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów, 

f) występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców 

w ramach swoich kompetencji, 

g) wydaje gazetkę szkolną, 

h) opiniuje pracę ocenianych nauczycieli. 

 

Art. 8 

1. Członkowie Rady SU pracują w następujących Sekcjach: 

1) organizacyjnej, 

2) redakcyjnej, 

3) plastycznej, 

4) ekologicznej. 

2. Udział w pracach sekcji jest dobrowolny.  

3. Kryterium przynależności do określonej sekcji stanowią predyspozycje ucznia.  

4. Zadania sekcji:  

1) Sekcja organizacyjna – organizacja uroczystości, dyskotek, podejmowanych zadań; 

2) Sekcja redakcyjna – redagowanie ogłoszeń, opracowywanie scenariuszy uroczystości, 

imprez, redagowanie gazetki samorządowej; 

3) Sekcja plastyczna – opracowywanie plastycznej strony imprez, uroczystości; 

4) Sekcja ekologiczna –  opracowywanie i organizacja zadań o charakterze ekologicznym. 

 

 

Rozdział III.  WYBORY ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Art. 9 
Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy większością głosów w obecności co 

najmniej 2/3 stanu klasy.  

 

Art. 10 
Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby funkcyjne.  

 

Art. 11 
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Kandydatów do Zarządu SU zgłasza Rada SU. Kandydaci osobiście dokonują krótkiej 

autoprezentacji (imię, nazwisko, klasa, zainteresowania, krótka wizją pracy w samorządzie). 

 

Art. 12 

Kandydaci do Zarządu SU muszą spełniać następujące warunki: 

1) uzyskać co najmniej oceny dostateczne ze wszystkich przedmiotów nauczania; 

2) posiadać co najmniej dobrą ocenę zachowania; 

3) są uczniami klasy VI. 

 

Art. 13 

Wybór Zarządu SU:  

1) wybory przeprowadzane są wg następujących zasad: 

a) udział biorą wszyscy uczniowie Rady SU, 

b) głosowanie jest tajne, 

c) obowiązuje zasada większości głosów; 

2) członkami Zarządu zostają 4 osoby, które uzyskały największą liczbę głosów; 

uwzględniając swoje predyspozycje i możliwości deklarują pełnienie funkcji w Zarządzie  

(pierwszeństwo mają osoby, które uzyskały największą ilość głosów); 

3) nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU; 

4) kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok; 

5) wybory do Zarządu SU powinny odbyć się do 20 września każdego roku szkolnego. 

 

 

Rozdział IV. WYBÓR OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

Art. 14 
Opiekunem SU jest pracownik pedagogiczny szkoły; kadencja trwa 2 lata. 

 

Art. 15 
Kandydowanie powtórne do pełnienia funkcji opiekuna SU jest możliwe po wyrażeniu pisemnej 

zgody przez nauczyciela. 

 

Art. 16 
Wyboru opiekuna SU dokonuje się w czerwcu.  

 

 

Rozdział V. ZASADY PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Art. 17 

Rada  SU pracuje wg planu pracy SU ustalonego w pierwszym miesiącu pracy. Plan pracy ustalony 

jest na zebraniu SU. Każdy członek SU ma prawo wysunąć propozycję zadań. Proponowane 

zadania są poddawane jawnemu głosowaniu, w którym liczy się zdanie większości. Dopuszcza się 

realizację zadań nie ujętych w opracowanym planie pracy SU, a wynikających z aktualnych potrzeb 

i pomysłów członków SU. 

 

Art. 18 

Ustalenia dotyczące zebrań: 

1) każdy członek SU uczestniczący w zebraniach ma obowiązek zachowywać się w sposób nie 

naruszający praw i godności innych osób; 

2) zabranie się: 

a) przerywania wypowiedzi, 
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b) ośmieszania, 

c) używania wulgarnego języka, 

d) hałasowania oraz wszelkich innych zachowań utrudniających prowadzenie zebrań. 

 

Art. 19 
Wszelkie istotne decyzje podejmuje Rada SU większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 

regulaminowego składu Rady. Ustalenia są protokołowane w zeszycie SU.  

 

Art. 20 
W sprawach spornych Rada SU i opiekun SU odwołują się do Dyrektora Szkoły.  

 

 

Rozdział VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Art. 21 
Regulamin SU uchwalany jest i zmieniany przez Radę SU w głosowaniu jawnym.  

 

Art. 22 
Rada SU ma obowiązek udzielenia pomocy każdemu uczniowi, który o to prosi, w sytuacjach sporu 

i konfliktów interesów pomiędzy nim.  

 

Art. 23 

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie 

oceniani.  

 

Art. 24 
Każdy członek Rady SU ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich zebraniach SU. 

 

Art. 25 
Członek Rady SU, który narusza Regulamin SU, nie wywiązuje się z powierzonych zadań może 

otrzymać wotum nieufności i zostać wykluczonym z Rady SU. Wniosek może zgłosić każdy 

członek SU. Wniosek taki musi zostać wnikliwie rozpatrzony i poddany głosowaniu na walnym 

zebraniu SU. 

Art. 26 

W trakcie roku szkolnego SU może powołać nowych członków w miejsce osób skreślonych z Rady 

SU. 

 

Art. 27 

Niniejszy Regulamin stosuje się łącznie ze Statutem Szkoły od dnia uchwalenia.  

 

 

 

 

Przewodniczący 

Samorządu Uczniowskiego 
 

Opiekun 

Samorządu Uczniowskiego 

 
Dyrektor szkoły 

     

 


