
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. REJEWSKIEGO  

W OSTROMECKU 

Podstawa prawna regulaminu:  

1. Artykuł 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.  

2. Statut Szkoły Podstawowej w Ostromecku.  

3. Statut Gimnazjum w Ostromecku.  

4. Konwencja Praw Dziecka.  

 

Rozdział 1  

Postanowienia wstępne  

Art.1. 

1. Reprezentacja uczniów szkoły przyjmuje nazwę „Szkolny Samorząd Uczniowski”,                         

w skrócie „SU”.  

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły  

Podstawowej w Ostromecku oraz Statutem Gimnazjum w Ostromecku.  

4. Warunki do działalności Samorządu Uczniowskiego organizuje Dyrektor Szkoły.  

Rozdział 2  

Organy Samorządu Uczniowskiego  

Art.1.  

1. Uczniowie szkoły tworzą następujące organy:  

a) Rady Samorządów Klasowych,  

b) Rada Samorządu Uczniowskiego.  

Art.3.  

1. Rady Samorządów Klasowych wybierane są w sposób określony przez uczniów każdej 

klasy, pod kierunkiem wychowawcy klasy.  

2. Rada Samorządów Klasowych może składać się z trzech do pięciu osób.  



3. W jej skład koniecznie powinien wejść:  

a) przewodniczący,  

b) zastępca przewodniczącego. 

4. Zmiany w klasowych samorządach przeprowadzane są na zebraniu klasowym  

w zależności od potrzeb.  

Art.4.  

1. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:  

a) przewodniczący,  

b) zastępca przewodniczącego,  

c) sekretarz.  

Art.5.  

1. Opiekun samorządu wybierany jest przez uczniów.  

2. Rolą opiekuna jest: 

 koordynowanie pracy samorządu,  

 doradzanie, 

 pomaganie w realizacji zadań, 

 inspirowanie uczniów do samodzielnej działalności, 

 czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego, 

 pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów pomiędzy uczniami, zapobiega 

konfliktom między uczniami a nauczycielami.  

3. Opiekun samorządu po każdym półroczu sporządza sprawozdanie z działalności 

Samorządu Uczniowskiego.  

 

Rozdział 3 

Praca Samorządu Uczniowskiego  

1. Zebranie wszystkich klasowych samorządów uczniowskich zwołuje opiekun szkolnego 

samorządu.  

2. Zebranie Samorządu Uczniowskiego może być zwołane na wniosek Dyrektora Szkoły, 

Rady Pedagogicznej lub Klasowych Rad Uczniów.  

3. Zebrania samorządu powinno odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu.  



Art.7. 

1. Do zadań klasowych samorządów uczniowskich należą:  

a) współpraca z wychowawcą (pomoc dla wychowawcy w realizacji jego zadań ),  

b) pomoc uczniom uczącym się słabo,  

c) organizacja imprez klasowych,  

d) przedstawianie wychowawcy wniosków dotyczących klasy.  

Art.8.  

1. Zebranie wszystkich klasowych samorządów uczniowskich:  

a) ustala zasady tworzenia i kryteria wyboru SU,  

b) planuje pracę SU (uroczystości, imprezy, akcje, konkursy),  

c) zatwierdza roczny plan pracy SU,  

d) przedstawia Dyrektorowi wnioski dotyczące działalności SU, udziału uczniów 

w życiu szkoły.  

Rozdział 4  

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego  

Art.9. 

1. Uczniowie mają prawo do:  

a) wyłaniania w demokratycznych wyborach swoich reprezentantów klasowych  

i szkolnych,  

b) opracowywania i uchwalania ordynacji wyborczej do Rady Samorządu 

Uczniowskiego,  

c) nowelizacji regulaminu samorządu  

d) odwołania Rady Samorządu Uczniowskiego,  

e) zmiany opiekuna Samorządu Uczniowskiego,  

f) występowania do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców  

z wnioskami,  

g) przedstawiania i opiniowania spraw szkolnych, zwłaszcza dotyczących 

realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:  

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

przez nie wymaganiami,  



 jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,  

 organizacji życia szkolnego,  

 działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnej z 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi i w porozumieniu z 

Dyrektorem Szkoły, opiniowania pracy nauczycieli. 

2. Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i programów swojego 

samorządu. 

Rozdział 5  

Wybory do Samorządu Uczniowskiego.  

Art. 10. 

1. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w wyborach do SU muszą mieć minimum 

dobrą ocenę zachowania. 

2. Do wyborów na opiekunów SU przystępują wszyscy nauczyciele uczący w szkole 

podstawowej i gimnazjum. Nauczyciel, który uzyskał najwięcej głosów w szkole 

podstawowej zostaje opiekunem uczniów klas szkoły podstawowej. Nauczyciel, 

który uzyskał najwięcej głosów w gimnazjum zostaje opiekunem samorządu 

uczniów w gimnazjum. 

Po wygaśnięciu gimnazjów na funkcje opiekunów SU przewiduje się zawsze dwóch 

nauczycieli. Będą to nauczyciele, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

Art.11.  

1. Kadencja  Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok. 

2. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą: przewodniczący, zastępca 

przewodniczącego, sekretarz. Przewodniczącym zostaje osoba, która otrzyma 

najwięcej głosów.  

Art..12.  

1. Wszelkie głosowania odbywają się przy obecności przynajmniej 2/3 uprawnionych 

do głosowania.  

2. Głosowanie jest:  

a) powszechne (każdy uczeń ma prawo głosu),  



b) równe (jednakowo liczy się głos każdego ucznia),  

c) bezpośrednie (każdy musi osobiście oddać swój głos),  

d) tajne (głosujący pozostaje anonimowy) lub jawne- w zależności od tematu 

głosowania i decyzji uczniów.  

Art.13. 

1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego ogłaszane są przez Dyrektora Szkoły.  

2. W skład komisji wyborczej wchodzą:  

a) Przewodniczący komisji – Dyrektor Szkoły lub inna osoba przez niego 

powołana,  

b) zastępca przewodniczącego – opiekun Samorządu Uczniowskiego,  

c) członkowie – trzech przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.  

Art.14. 

1. Wotum nieufności do Samorządu Uczniowskiego może zgłosić pisemnie do Dyrektora 

Szkoły co najmniej 50 osób. Dyrektor, w ciągu 1 tygodnia, organizuje wtedy głosowanie 

dotyczące odwołania samorządu. Zostaje on odwołany, jeżeli głosuje za tym większość 

ponad 50% uprawnionych.  

2. Samorząd sam może złożyć odwołanie. Kieruje wtedy za pośrednictwem opiekuna 

Samorządu Uczniowskiego pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły. Nowe wybory 

odbywają się w ciągu 2 tygodni.  

3. W razie odwołania SU jest zobowiązany pełnić swoje obowiązki do chwili przejęcia 

funkcji przez nowy samorząd.  

4. W przypadku ucznia, który pełni funkcję w SU i złamał procedury szkolne zawarte w 

statucie szkoły, może zostać z tej funkcji odwołany lub zawieszony na okres jednego 

miesiąca, a na jego miejsce powołuje się następnego ucznia z listy.  

Rozdział 6 

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego  

Art.15. 

1. Samorząd Uczniowski posiada:  

a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego  



b) zeszyt  protokołów,   

c) roczny plan pracy.  

Rozdział 7  

Postanowienia końcowe  

Regulamin został zatwierdzony przez Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2016/2017. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

 

Dyrektor Szkoły – mgr Beata Prietz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


