
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  

im. Ks. Jana Twardowskiego  

W KOŃCZEWICACH 
 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

          art. 85 ust. 3 i 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe                           

(tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) 
 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 

§ 1 

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 i 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w 

Kończewicach tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

§ 2 

 

Regulamin samorządu jest zgodny ze Statutem Szkoły. 

 

§ 3 

 

Celem działania samorządu jest: 

1. Uczenie się demokratycznych form współżycia. 

2. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych. 

3. Uczenie się odpowiedzialności moralnej, tolerancji. 

 

§ 4 

Zadania i prawa SU 

 

        1.Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego wypełniania  

 obowiązków szkolnych. 

        2.Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej , sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi  

w porozumieniu z dyrektorem. 

       3. Organizowanie lub współorganizowanie imprez charytatywnych na terenie 

szkoły. 

       4.Przedstawienie władzom szkoły opinii, zamierzeń i potrzeb uczniów. 

       5.Realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły. 

       6.Prawo do zapoznania się  z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami. 

       7.Prawo do redagowania własnej gazetki uczniowskiej. 



       8.Prawo wnoszenia uwag i propozycji do wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

programu wychowawczego i planu pracy szkoły. 

       9.Rozwijanie samorządności uczniów i kształtowanie odpowiednich postaw moralnych. 

      10.Współpraca z rodzicami i środowiskiem. 

      11.Dążenie do samorządności i współodpowiedzialności za pracę i wyniki swoich 

koleżanek i kolegów. 

      12.Rozstrzyganie sporów i konfliktów/ eliminowanie ich/ między uczniami a 

nauczycielem oraz miedzy uczniami, a personelem obsługi. 

      13.Wyrażanie opinii dotyczących problemów uczniów. 

      14.Zgłaszanie uczniów do nagród i kar. 

      15. Wnioskowania o zmiany w regulaminie SU. 

      

§ 5 

 

STRUKTURA  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ORAZ ZASADY 

POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA 

 

1. Samorząd klasowy (SK) - organami samorządu klasowego są: 

a) Gospodarz klasy  

b) Zastępca gospodarza 

c) Skarbnik klasowy 

2. Samorząd klasowy wybierany jest corocznie we wrześniu w klasach od III do 

VIII. 

 

     3. Samorząd szkolny (SSz) - organami samorządu szkolnego są: 

a) Rada Samorządu Uczniowskiego składająca się z – po dwóch uczniów z klas  IV     

do VIII wybieranych we wrześniu przez wszystkie klasy. Przedstawicieli klas wybiera 

się w głosowaniu tajnym 

b) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - wybierany z pośród przedstawicieli 

Rady Samorządu Uczniowskiego. 

c) Kandydatów na Przewodniczącego SU zgłaszają spośród siebie członkowie Rady 

Samorządu Uczniowskiego. 

d) Zasady organizacji wyborów takie same jak do wyborów opiekuna SU (§ 8 pkt 1) 

 

     4. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

a) Reprezentuje uczniów wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i innych. 

b) Kieruje pracą samorządu. 

c) Organizuje współdziałanie samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami 

działającymi w szkole 

 

5.  Kadencja wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok. 
 

6.  Zasady powoływania SSz i SK 
 

d) Kandydatem do pełnienia funkcji w SSz i SK może być każdy uczeń, który w 

poprzedzającym wybory semestrze nie otrzymał nagany wychowawcy klasy lub 

wyższej kary regulaminowej obowiązującej w naszej szkole. 



e) Uczeń, który został wybrany do pełnienia funkcji w strukturach SSz lub SK 

powinien być wzorem do naśladowania dla innych uczniów i godnie 

reprezentować szkołę.  

f) Uczeń, który otrzymał więcej niż jedno upomnienie wychowawcy lub wyższą 

karę regulaminową, zostaje automatycznie pozbawiony funkcji w SSz i SK.  

 

 

     7. Zasady odwoływania członków SSz i SK 

a) Uczeń, który nie wykonuje lub wykonuje niewłaściwie swoje obowiązki, może 

zostać odwołany z funkcji w SSz i SK. 

b) odwołanie z funkcji w SK: 

        - odwołanie następuje na wniosek wychowawcy klasy lub min. 30% uczniów klasy 

       - wniosek musi zostać uzasadniony i przedstawiony klasie na godzinie 

 wychowawczej 

    - odwołanie następuje poprzez tajne głosowanie, w którym wniosek musi uzyskać 

min. 50% głosów za odwołaniem przy obecności min. 51% uczniów danej klasy. 

      c)  odwołanie z funkcji SSz: 

 -  osoba w ciągu 2 miesięcy nie wykonała powierzonych mu zadań lub nie wykonała    

 zadania w terminie.  

-   narusza regulamin szkoły w odniesieniu do swojego zachowania (nie uczestniczy    

w  imprezach szkolnych, nagannie reprezentuje szkołę na zewnątrz, stosuje 

niedozwolone  używki, posługuje się wulgaryzmami na terenie szkoły i podczas 

imprez szkolnych)  

-    nie uczestniczy w spotkaniach SSz (wyjątek to usprawiedliwiona nieobecność w 

 szkole). 

-  odwołanie członka SSz następuje na pisemny wniosek:  

opiekuna SSz, członków SSz – minimum 3 osoby lub społeczności szkolnej – 

minimum 10% 

d)  Odwołanie z funkcji w SSz lub SK następuje na pisemny wniosek, który musi 

zawierać: 

 imię i nazwisko osoby odwoływanej. 

 uzasadnienie odwołania (min. 2 argumenty ).  

 podpis(y) osoby/osób wnioskujących o odwołanie 

 

§ 6 

 

Zebrania Rady Samorządu zwołuje Przewodniczący, Opiekun SU  lub Dyrektor Szkoły 

 

§ 7 

 

 

Opinie i wnioski Rady Samorządu Uczniowskiego zapadają zwykłą większością głosów 

przy obecności, co najmniej połowy jej członków. 

 

 

 



§ 8 

 

  OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

1. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje nauczyciel wybrany w wyborach 

tajnych przez uczniów klas IV-VIII 

a) Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który uzyska największą liczbę głosów. 

b) Opiekun SU musi uzyskać powyżej 50% głosów spośród wszystkich 

głosujących uczniów. 

c) Jeżeli żaden kandydat nie uzyska wymaganej liczby głosów przeprowadza się 

drugą turę głosowania spośród dwóch kandydatów którzy uzyskali największą 

liczbę głosów. 

d) Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który uzyskał większą liczbę głosów. 

2. Kandydatami na opiekuna Samorządu Uczniowskiego są wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole w wymiarze powyżej ½ etatu. 

3. Nauczyciel, który pełnił funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego ma prawo 

do roku przerwy 

4. Zadania Opiekuna 

a) Czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego. 

b) Pośredniczy między uczniami a nauczycielami. 

c) Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską. 

d) Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach. 

e) Sporządza lub pomaga sporządzać protokoły z posiedzenia Rady Samorządu 

Uczniowskiego oraz przedstawia radzie pedagogicznej sprawozdanie z 

działalności Samorządu Uczniowskiego. 

5. Wybory opiekuna SU przeprowadza dyrektor szkoły pod nadzorem 2 

przedstawicieli Rady SU do 20 września każdego roku szkolnego. 

 

§ 9 

 

ZASADY PRACY  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie rocznego planu pracy przyjmowanego 

corocznie na drugim posiedzeniu Rady Samorządu Uczniowskiego, po 

zapoznaniu się z planami z poprzednich lat, jednak nie później niż do końca 

września każdego roku szkolnego. 

2. Plan pracy można modyfikować w ciągu roku szkolnego. 

3. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego uwzględnia plan pracy szkoły na dany rok  

oraz program wychowawczy szkoły 

 

 

§ 10 

DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

2. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok 

3. Protokoły posiedzeń Rady Samorządu Uczniowskiego. 

4. Sprawozdania z działalności Samorządu Uczniowskiego za dany rok. 



 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Na pierwszym posiedzeniu uczniowie zapoznawani są z regulaminem  

Samorządu Uczniowskiego 

2. Wszelkie zmiany w regulaminie zatwierdza Rada Samorządu Uczniowskiego pod 

nadzorem opiekuna Samorządu Uczniowskiego i dyrektora szkoły. 

                                                                        

                                                                 

 

Przyjęty przez Radę Samorządu Uczniowskiego  

w dniu 24.09.2019r 

 

 

 

 

 

Uzgodniono z opiekunem SU oraz Dyrektorem Szkoły 

 

 

Przewodniczący SU:                                                                             Opiekun SU: 


