
 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego  

Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza  

w Szczurowej  

  

  

  

ROZDZIAŁ I   

POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 

 § 1  

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.  

 

§ 2 

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Samorząd jest jedynym 

reprezentantem ogółu uczniów Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie 

przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.  

  

  

ROZDZIAŁ II  

CELE DZIAŁALNOŚCI SU  
  

§ 3  

Do głównych celów działalności SU należą:  

  

1. Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych       

decyzji w sprawach Szkoły.  

  

2. Przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii      

i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły.  

  

3. Zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie         

własnych pomysłów dla wspólnego dobra.  

  

4. Promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem.  

  

5. Organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,       

rozrywkowej, naukowej w szkole.  

  

6. Reprezentowanie działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców       

i  innymi organami.  

  

 

 

 

 

 

 



 ROZDZIAŁ III   

ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA  
  

§ 4  

Do wybieralnych organów SU należą:  

  

1. Rada Samorządów Klasowych.  

  

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.  

  

Ich kadencja trwa 1 rok.  

§ 5  

Przedstawiciele Samorządów Klasowych:  

  

1. Identyfikują potrzeby uczniów.  

  

2. Inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,        

rozrywkowej, naukowej w szkole.   

3. Informują uczniów o działalności Zarządu SU.  

  

Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane 

jest Radą Samorządów Klasowych.  

  

§ 6  

Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:  

  

1. Uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU.  

  

2. Stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub Dyrekcji.  

  

3. Troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU.  

  

4. Włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.  

  

  

§ 7  

Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:  

  

1. Współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU.  

  

2. Opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU.  

  

3. Zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU.  

  

4. Kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem     

Szkoły.  

  

5. Rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego SU     

z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod obrady.  

  

Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub 

na żądanie co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych przynajmniej raz na 

kwartał.  



  

§ 8  

Do kompetencji Zarządu SU należy:  

  

1. Koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich.  

  

2. Opracowanie rocznego planu działania SU.  

  

3. Wybór opiekuna SU.  

  

4. Identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby.  

  

5. Przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków, opinii, sugestii      

członków SU.  

  

6. Zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU.  

  

Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co 

najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu.  

  

§ 9  

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:  

  

1. Uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU.  

  

2. Stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrekcji.  

  

3. Uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów.  

  

4. Troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU.  

  

5. Włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.  

  

§ 10  

Zarząd SU składa się z:  

  

1. Przewodniczącego SU,  

  

2. Wiceprzewodniczącego SU,  

  

3. Skarbnika.  

  

§ 11  

Przewodniczący SU:  

  

1. Kieruje pracą Zarządu SU.  

  

2. Reprezentuje SU wobec Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz innych      

Organizacji.  

  

3. Przedstawia uczniom, Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców plan pracy Zarządu      

SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU.  

  



4. Zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych,  

  

5. Podczas każdego z zebrań Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych wskazuje inną      

osobę sporządzającą notatkę z obrad, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU.  

  

§ 12  

Skarbnik Zarządu:  

  

1. Gromadzi środki finansowe,  

  

2. Corocznie przestawia sprawozdanie finansowe Dyrekcji, Zarządowi SU oraz Radzie       

Samorządów Klasowych.  

  

§ 13  

1. Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. 

Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres 

jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Członkiem      

sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.  

2. Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach)  zostaje ustalony na      

pierwszym posiedzeniu Zarządu.  

  

§ 14  
1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej      

połowy członków.  

  

2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez 

Dyrekcję  Szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub Statutem Szkoły.  

  

  

ROZDZIAŁ IV  

OPIEKUN SU  
  

§ 15  

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.  

  

§ 16  

Wyboru opiekuna SU z grona Rady Pedagogicznej dokonują wszyscy uczniowie klas IV-VIII 

poprzez głosowanie. Jeden uczeń może oddać tylko jeden głos na dowolnie przez siebie 

wybranego nauczyciela. Wybory odbywają się we wrześniu i  są równe, tajne, powszechne oraz 

bezpośrednie. Wybrany nauczyciel, po wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji, zostaje 

opiekunem SU. Kadencja opiekuna SU trwa 1 rok. Opiekun ma prawo uczestniczenia we 

wszystkich formach pracy Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 17  

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:  

  

1. Wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,  

  

2. Inspirowanie uczniów do działania,  

  

3. Pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną.  

  



  

ROZDZIAŁ V  

ORDYNACJA WYBORCZA  
  

§ 18  
Organy wybieralne SU: Zarząd SU, Przedstawiciele Samorządów Klasowych oraz Opiekun SU 

wybierani są co roku w miesiącu wrześniu. Wybory do organów SU są równe, tajne, 

powszechne, bezpośrednie i większościowe.  

  

§ 19  

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń klasy IV-VIII.   

  

§20  

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:  

  

1. Stałego członka Zarządu SU – posiada każdy uczeń  klasy IV-VIII, który uzyskał co najmniej 

dobre oceny z wszystkich przedmiotów nauczania i posiada co najmniej dobrą ocenę 

zachowania,  

  

2. Przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy,  

  

3. Opiekuna SU – posiada każdy członek Rady Pedagogicznej.  

  

§ 21  

Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się na godzinie wychowawczej w 

nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. 

Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała 

największą ilość głosów.  

§ 22  
Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w skład której 

wchodzi 1  przedstawiciel każdej klasy, który nie jest kandydatem.  

  

§23  

Tryb wyboru Zarządu SU:  

1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VIII w głosowaniu równym, tajnym,     

powszechnym i bezpośrednim.  

  

2. Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.  

 

3. W celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje 3 osobową Komisję Wyborczą,   

w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące.  

  

4. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.  

  

5. Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.  

  

6. Wybory do Zarządu SU składają się z dwóch części:  

  

a)do dnia ustalonego w ogłoszeniu opiekuna SU każdy uczeń klas IV-VIII ma prawo zgłosić 

opiekunowi SU swoją kandydaturę do Zarządu SU.” 

 



b)od dnia ustalonego przez opiekuna SU trwa kampania wyborcza kandydatów do Zarządu,    

która nie może zakłócać pracy Szkoły. Szczegóły techniczne dot. kampanii wyborczej ustala 

opiekun w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły.  

  

7. Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do 20 września  roku szkolnego, w którym 

odbywają się wybory.  

  

8. Uczniowie głosują bezpośrednio na osoby funkcyjne do Zarządu - przewodniczącego SU  

– uczeń, który uzyskał największą ilość głosów; pozostali członkowie wybrani zostają  
w kolejności uzyskanych głosów w wyborach,  

  

9. w przypadku równej ilości głosów uzyskanych przez kandydatów na przewodniczącego SU      

przeprowadza się dodatkowe głosowanie na tych dwóch kandydatów wg. trybu z pkt. 1.   

  

§ 24  

1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie:  

  

a) rezygnacji,  

  

b) końca kadencji,  

  

c) po ukończeniu nauki w szkole.  

  

2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:  

  

a) rezygnacji,  

  

b) końca kadencji,  

  

c) odwołania decyzją Dyrekcji Szkoły lub Rady Pedagogicznej.  

  

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:  

  

a) w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje osobę   

pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza klasowe wybory 

uzupełniające,  

  

b) w miejsce stałych członków Zarządu SU - Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich 

obowiązki na czas określony lub przeprowadza szkolne wybory uzupełniające,  

  

c) w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki    

Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się szkolne wybory    

uzupełniające,  

  

d) w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – Zarząd SU w ciągu miesiąca od 

chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza szkolne wybory uzupełniające, a w tym 

czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego 

wyznaczona.  

  

  

 



 

 

ROZDZIAŁ VI  

FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
  

§ 25  

1. Samorząd Szkolny może uzyskiwać dochody:  

  

a) z organizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów itp.  

  

b) ze sprzedaży surowców wtórnych,  

  

c) ze środków przekazanych przez sponsorów,  

  

d) z innych źródeł.  

 

§ 26 

Finanse Samorządu prowadzi opiekun SU. Wszelkie operacje finansowe są ewidencjonowane. 

Samorząd nie prowadzi osobnego rachunku bankowego.  

  

  

 

 

ROZDZIAŁ VII  

DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
  

 

§ 27  

1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:  

  

a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego,  

  

b) Plany pracy,  

  

c) Ewidencja dochodów i wydatków.  

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII  

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU  
  

§ 28  

Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego SU przez 

minimum 3 członków Rady SK.  

§ 29  

Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania 

uchwał.  

  

 



 

  

ROZDZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
  

§ 30  

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

oceniani.  

  

§ 31  

Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami  

do Zarządu SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (wywieszany na tablicy 

ogłoszeń SU lub na stronie internetowej).  

  

§ 32  

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje 

Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem SU.  

  

§ 33  

Regulamin uchwalony przez Samorząd Uczniowski w dniu 3 października 2019r.   

  

§34  

 

Traci moc Regulamin dotychczas obowiązujący.  

  

  

  

  

  

  

DYREKTOR SZKOŁY                         OPIEKUN SU                    PRZEWODNICZACY SU  

  

 

…………………………….                ………………………...           ……………………………  

 

 

 

 

 

  


