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REGULAMIN 
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

  



 2 

I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 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. 

§ 2 

1. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

2. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. Z chwilą odejścia 
ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz. 

§ 3 

Rada Samorządu Uczniowskiego jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej 
powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.  

1.  Rada SU reprezentuje interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy 
regulamin, uchwalony przez Radę SU. 

II 
ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§ 4 

Główne zadania Samorządu Uczniowskiego to: 

1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych. 

2. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad, 
współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. 

3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania 
się w działalność Szkoły. 

4. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów 
i możliwościami Szkoły. 

5. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących 
praw i obowiązków ucznia określonych Statutem Szkoły. 

6. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej 
lub mających trudności w nauce. 

7. Przedstawianie opinii o pracy nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły. 
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8. Pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków 
szkolnych. 

9. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie grup uczniowskich 
do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły. 

10. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji. 

11. Opracowanie planów pracy na dany rok szkolny. 

§ 5 

1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz 
Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach 
dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, 
do których należą: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, 
celami i stawianymi wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie 
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania 
własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły 
w porozumieniu z jej Dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

 

2. Opinii Samorządu może zasięgnąć Dyrektor szkoły przy dokonywaniu oceny pracy 
nauczyciela (art. 6a pkt. 5 Ustawy „Karta Nauczyciela”). 

III 
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ORAZ ICH KOMPETENCJE 

§ 6 

1. Samorząd Uczniowski jest reprezentowany przez Radę Samorządu Uczniowskiego, 
którą tworzy Zarząd Samorządu Uczniowskiego oraz Przedstawiciele Samorządów 
Klasowych.  
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2. Samorząd Uczniowski działa kolegialnie, zebrania Rady SU zwoływane są w miarę 
potrzeby na wniosek jej przewodniczącego lub opiekuna SU. 

3. W posiedzeniach Rady SU mogą brać udział: Dyrektor Szkoły, nauczyciele i inni 
pracownicy szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców. 

§ 7 

1. Samorząd Klasowy składa się z:  

1) przewodniczącego,  

2) zastępcy przewodniczącego, 

3) skarbnika, 

4) sekretarza. 

2. Przedstawicielem Samorządu Klasowego w Radzie SU jest przewodniczący klasy 
lub jego zastępca.  

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzą:  

1) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,  

2) zastępca  przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,  

3) I sekretarz  Samorządu Uczniowskiego,  

4) II sekretarz Samorządu Uczniowskiego.  

4. W celu realizacji swoich działań Rada Samorządu Uczniowskiego może powoływać 
zespoły zadaniowe.  

§ 8 

1. Samorząd Klasowy:  

1) reprezentuje klasę,  

2) organizuje życie klasy we współpracy z wychowawcą,  

3) informuje klasę o postanowieniach i pracach Rady Samorządu Uczniowskiego,  

4) uczestniczy w pracach organizowanych przez Radę Samorządu Uczniowskiego.  

2. Przedstawiciel Samorządu Klasowego reprezentuje swoją klasę w Radzie SU. 

3. Przewodniczący SU zwołuje posiedzenia Rady i wraz z opiekunem SU je prowadzi. 

4. Rada Samorządu Uczniowskiego:  
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1) uchwala Regulamin SU,  

2) podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,  

3) podejmuje uchwały w ramach kompetencji Samorządu Uczniowskiego 
(§4 i §5),  

4) współpracuje z opiekunem Samorządu Uczniowskiego,  

5) wspólnie z opiekunem SU opracowuje roczny Plan pracy Samorządu 
Uczniowskiego,  

6) zatwierdza Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny,  

7) realizuje zadania zaplanowane na dany rok szkolny,  

8) reprezentuje ogół uczniów wobec innych organów szkoły oraz instytucji 
pozaszkolnych 

5. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:  

1) kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,  

2) opiniuje w sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły w ramach 
kompetencji Samorządu Uczniowskiego,  

3) przyjmuje wnioski kierowane do Samorządu Uczniowskiego,  

4) występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, 
Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji.  

IV 
TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ 

§ 9 

1. Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
2/3 regulaminowego składu Rady. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są 
w formie tajnej. 

2. Listę uczestników zebrania Rady SU oraz jego prawomocność ustala każdorazowo 
przewodniczący SU lub sekretarz SU. 

3. Rada SU przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy może zobowiązać 
Samorządy Klasowe do przeprowadzenia głosowania nad tą sprawą w ich klasach lub 
przeprowadzić właściwe ankiety. 

4. Jeśli uchwała Rady SU jest niezgodna ze Statutem Szkoły, niniejszym regulaminem 
lub innymi dokumentami szkoły Dyrektor Szkoły ma prawo ją uchylić. 
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V 
ZASADY PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO ORGANÓW 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§ 10 

1. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego.  

2. Najpóźniej w trzecim tygodniu września (po wyborach Samorządów Klasowych) 
odbywa się zebranie Przedstawicieli Samorządów Klasowych, na którym zgłaszają 
opiekunowi SU kandydatów do Zarządu SU ze swojej klasy oraz uczniów chętnych do prac 
w komisji wyborczej. 

3. Kandydatem do Zarządu SU może być uczeń lub uczennica z klas IV – VIII 
(maksymalnie dwie osoby z klasy), który w poprzednim roku szkolnym otrzymał co najmniej 
dobrą ocenę z  zachowania.  

4. W komisji wyborczej mogą pracować chętni uczniowie klas IV – VIII, którzy nie 
kandydują, maksymalnie pięć osób. 

5. Do zadań komisji wyborczej należy:  

1) czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej,  

2) zapoznanie się z zasadami przeprowadzania wyborów,  

3) sporządzenie listy zgłoszonych kandydatów i wywieszenie jej na tablicy 
ogłoszeń,  

4) wspólnie z opiekunem Samorządu Uczniowskiego  ustalenie terminu wyboru 
Zarządu SU,  

5) przygotowanie i organizacja wyborów,  

6) przeliczenie głosów oddanych na kandydatów w trakcie głosowania,  

7) podanie wyników wyborów do ogólnej wiadomości na tablicy ogłoszeń.  

6. Prezentacja kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywa się poprzez:  

1) przedstawienie krótkiej charakterystyki kandydata,  

2) zaprezentowanie programu wyborczego (w formie plakatu) na tablicy ogłoszeń 
lub miejscu wskazanym przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego,  

3) inne formy prezentacji kandydatów  wymagają zgody opiekuna Samorządu 
Uczniowskiego.  
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7. Wybór członków Zarządu odbywa się poprzez tajne głosowanie.  

1) Każdy uczeń  uprawniony jest do głosowania.  

2) Głosować można tylko na jednego kandydata.  

3) Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego  zostaje osoba, która uzyskała największą 
liczbę głosów.  

4)  Zastępcą przewodniczącego zostaje osoba, która uzyskała drugą w kolejności liczbę 
głosów.  

5) Kolejne dwie osoby otrzymują funkcję I i II sekretarza,  

8.  Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun Samorządu Uczniowskiego.  

9.  Kadencja wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok lub do czasu 
ustalenia wyników kolejnych wyborów.  

§11 

1. Jeśli do Zarządu SU zostanie wybrany członek Samorządu Klasowego, to zostaje 
odwołany ze swojej funkcji w Samorządzie Klasowym, a na jego miejsce zostaje wybrany inny 
uczeń z klasy. 

2. Członka Zarządu SU można odwołać, jeżeli narusza regulamin SU lub nie bierze 
udziału w pracach Rady SU.  

3. Sprawę rozpatruje Rada SU poprzez dyskusję, a następnie głosowanie tajne.  

4. Na miejsce odwołanego członka Zarządu SU powołuje się ucznia, który w ostatnich 
wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie jest w Zarządzie SU lub osobę 
zgłoszoną i zaakceptowaną przez poszczególne Samorządy Klasowe.  

VI 
OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§ 11 

1. Rolą opiekuna jest doradzanie i pomaganie Samorządowi Uczniowskiemu 
w realizowaniu jego zadań. 

2. Opiekun SU przede wszystkim: 

1) pełni rolę mediatora między Dyrektorem Szkoły a Samorządem Uczniowskim i Radą 
Pedagogiczną, 

2) czuwa nad przestrzeganiem demokratycznych zasad działania samorządu, 
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3) jest partnerem w realizacji działań, szanuje i akceptuje pomysły, inicjatyw uczniów 
oraz sposoby ich realizacji, 

4) wyzwala aktywność uczniów, 

5) aktywnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego. 

VII 
DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§ 12 

1. Dokumentację SU stanowią: 

1) Regulamin Samorządu Uczniowskiego, 

2) roczny plan pracy SU, 

3) sprawozdania z działalności SU za każdy semestr. 

2. Informacje dotyczące działalności Rady SU są przedstawiane w poszczególnych klasach 
na bieżąco, podczas lekcji z wychowawcą oraz na gazetce ściennej SU. 

VIII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 13 

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas obrad Rady SU na wniosek 
przewodniczącego SU, opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Rady 
SU. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu 
decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem SU. 

3. Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach  przed 
wyborami kandydatów do Zarządu SU.   

§ 14 

W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 wszystkie zapisy niniejszego regulaminu mają 
zastosowanie dla klas gimnazjalnych.  


