
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 

w Suskowoli 
 

Podstawa prawna: art. 85 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

                                (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1082) oraz § 13 Statutu Szkoły 

 

§ 1 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

 

§ 2 

Cele działalności Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Uczestnictwo w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo              

w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły. 

2. Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania 

wspólnych decyzji w sprawach szkoły. 

3. Przedstawianie dyrektorowi, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków i opinii                  

we wszystkich sprawach. 

4. Zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie 

własnych pomysłów dla wspólnego dobra. 

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

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

rozrywkowej, naukowej i szkolnej. 

7. Reprezentowanie działalności Samorządu Uczniowskiego przed dyrektora, radą 

pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami. 

 

§ 3 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Opiekę nad pracą Samorządu Uczniowskiego sprawuje Opiekun. 

2. Opiekuna wybiera ogół uczniów w szkole w wyborach tajnych, bezpośrednich, 

powszechnych. 

3. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom. 



4. Opiekun wspomaga działalność Samorządu Uczniowskiego poprzez: 

a) wsparcie w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 

b) inspirowanie uczniów do działania, 

c) pośredniczenie w relacjach z dyrektorem oraz radą pedagogiczną. 

 

§ 4 

Zadania Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków 

szkolnych. 

2. Przedstawianie dyrektorowi, radzie pedagogicznej opinii i potrzeb koleżanek i kolegów. 

3. Współudział w rozwoju w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, 

kulturalnych, sportowych, turystyczno – krajoznawczych, organizowanie wypoczynku                

i rozrywki. 

4. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, inspirowanie do udziału w pracy społecznej 

użytecznej w środowisku. 

5. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami                

i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłoszenie go przez 

opiekuna dyrektorowi lub radzie pedagogicznej. 

6. Dbanie – w całokształcie swojej działalności – o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie   

i wzbogacanie jej tradycji. 

 

§ 5 

Struktura organizacyjna Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Samorząd klasowy w składzie: 

a) przewodniczący, 

b) zastępca przewodniczącego, 

c) skarbnik, 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego, w skład której wchodzą przedstawiciele samorządów 

klasowych z klas IV – VIII. 

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie: 

a) przewodniczący, 

b) zastępca przewodniczącego, 



c) sekretarz, 

d) skarbnik. 

 

§ 6 

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Samorząd klasowy: 

a) reprezentuje klasę na zewnątrz,   

b) organizuje życie klasy, 

c) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy, 

    d) organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy. 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego: 

a) uchwala regulamin Samorządu Uczniowskiego, 

b) podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie, 

c) przedstawia propozycje do programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły 

wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniów, 

d) podejmuje uchwały w ramach kompetencji Samorządu Uczniowskiego, 

e) ustala i zatwierdza plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny, 

f) może tworzyć sekcje, 

g) może ze swego składu wyłonić Radę Wolontariatu. 

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego: 

a) kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego, 

b) wykonuje uchwały Rady Samorządu Uczniowskiego, 

c) czuwa nad terminową realizacją planu pracy, 

d) pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości. 

 

§ 7 

Ordynacja wyborcza 

 

1. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się według ordynacji 

ustanowionej na zasadach demokratycznych. 

2. Do Zarządu Samorządu Uczniowskiego wybierani są przedstawiciele klas IV – VIII szkoły 

podstawowej. 

3. Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego są wybierani na zebraniach samorządów 

klasowych we wrześniu. 



4. Kadencja Rady  Samorządu Uczniowskiego trwa przez cały rok szkolny. 

5. Zarząd Samorządu Uczniowskiego wybierany jest w powszechnych, bezpośrednich, 

równych i tajnych wyborach. 

6. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się we wrześniu. 

7. Do przeprowadzenia wyborów powołana zostaje komisja wyborcza złożona z członków 

Rady Samorządu Uczniowskiego. 

8. Kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego mogą zgłaszać komitety wyborcze. 

Kandydatem może być uczeń, który zbierze 30 podpisów na liście poparcia. 

9. Komisja wyborcza ma obowiązek na dwa tygodnie przed wyborami podać  do publicznej 

wiadomości listę osób zarejestrowanych jako kandydatów.                   

10. Kandydaci oraz komitety wyborcze kandydatów mogą z chwilą ogłoszenia listy 

kandydatów prowadzić na terenie szkoły kampanię wyborczą. 

11. Wybory odbywają się w wyznaczonym wcześniej lokalu. 

12. Po zakończeniu głosowania przedstawiciele komisji wyborczej w obecności opiekuna  

otwierają urnę wyborczą i przystępują do liczenia głosów. 

13. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje ten kandydat, który uzyskał 

największą liczbę głosów. 

14. Członkami Zarządu zostają kolejne osoby: (zastępca przewodniczącego) otrzymał drugą 

największą liczbę głosów, (sekretarz) uzyskała trzecią największą liczbę głosów, (skarbnik) 

czwartą największą liczbę głosów. 

15. Członkowie Zarządu muszą wyrazić zgodę na objęcie funkcji. 

16. Po zakończeniu liczenia głosów sporządzony zostaje protokół, który podpisują wszyscy 

członkowie komisji oraz nadzorujący tę pracę nauczyciel. 

 

§ 8 

Sposób odwoływania wybranych przedstawicieli 

 

1. Członkowie samorządu klasowego, Rady Samorządu Uczniowskiego, Zarządu Samorządu 

Uczniowskiego mogą być odwołani w trakcie trwania kadencji z powodu 

niewywiązywania się ze swoich obowiązków lub niewłaściwej postawy na wniosek 

członków Rady Samorządu Uczniowskiego, opiekuna samorządu uczniowskiego, 

wychowawców, nauczycieli lub dyrektora szkoły. 

2. Odwołanie członków samorządu klasowego, Rady Samorządu Uczniowskiego lub Zarządu 

Samorządu Uczniowskiego musi odbywać się na zebraniu Samorządu Uczniowskiego                

w obecności odwoływanych przedstawicieli, po wcześniejszym sformułowaniu                               



i przedstawieniu zarzutów przez członków Rady Samorządu Uczniowskiego. 

3. Odwołanie odbywa się na drodze tajnego głosowania członków Rady Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin działania Samorządu Uczniowskiego został uchwalony przez Radę Samorządu 

Uczniowskiego na zebraniu w dniu 21 września 2021 r. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


