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Regulamin Samorządu Uczniowskiego  

Szkoły Podstawowej  

im. Bolesława Chrobrego w  Żmigrodzie 
 

Regulamin zawiera: 

 

1. Postanowienie ogólne 

2. Organy Samorządu Uczniowskiego. 

3. Tryb przeprowadzania wyboru organów Samorządu Uczniowskiego. 

4. Tryb wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

5. Finanse Samorządu Uczniowskiego 

6. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego. 

7. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

8. Przepisy końcowe. 

 

1. Postanowienia ogólne 
Art. 1  

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

reprezentantem ogółu uczniów.  

Art. 2  

1. Samorząd może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, dotyczących realizacji podstawowych praw 

ucznia tak jak: 

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

wymaganiami; 

 Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania; 

 Prawo do organizacji życia szkolnego, działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z dyrektorem; 

 Prawo do rozwijania własnych zainteresowań; 

 Prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

 Prawo do akceptacji nauczyciela będącego opiekunem samorządu. 

2. Dyrektor Szkoły może zasięgnąć opinii samorządu przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela. 

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego może posługiwać się pieczęcią o treści: 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie. 

 

2.Organy Samorządu Uczniowskiego. 
Art. 3  

Organami Samorządu są: 

1. Samorząd Klasowy w składzie: 

– Przewodniczący klasy; 

– Zastępca przewodniczącego; 

– Skarbnik; 

– Sekretarz (w przypadku prowadzenia kroniki klasowej). 

2. Forum Uczniowskie - przewodniczący lub zastępcy przewodniczącego z klas IV-VIII. 

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie: 
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– Przewodniczący szkoły, który kieruje pracą Zarządu i Forum Uczniowskiego; 

– Zastępca przewodniczącego; 

– Skarbnik; 

– Sekretarz. 

Art. 4  

Kadencja organów SU trwa 1 rok. 

Art. 5  

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

powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności, okres jej istnienia, 

przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Członkiem sekcji może 

zostać każdy uczeń szkoły. 

Art. 6  

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego : 

1. Uczniów klas I – III reprezentują wychowawcy. 

2. Samorząd Klasowy: 

– Reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracuje z Zarządem SU; 

– Organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.); 

– Wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy; 

– Organizuje pomoc koleżeńską, przy udziale wychowawcy. 

3. Forum Uczniowskie: 

– Zatwierdza program prac SU, kalendarz imprez; 

– Uchwala regulamin SU; 

– Pomaga w wdawaniu gazetki szkolnej i współtworzeniu kroniki szkolnej; 

– Dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę ścienną SU; 

– Przedstawia problemy kolegów klas IV-VIII; 

– Przyjmuje i zatwierdza wnioski uczniów; 

– Czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia w szkole; 

– Współtworzy internetową stronę szkoły; 

– Organizuje imprezy szkolne. 

– Zwraca się do klasy z prośbą o odwołanie i wybór nowego przewodniczącego klasy – 

członka Forum, jeżeli nie wykonuje powierzonych mu zadań; 

– Przyznaje punkty za wykonywanie zadań w ramach turnieju klas. 

4. Forum podejmuje decyzję w formie uchwał. Decyzje zapadają zwykłą większością 

głosów. 

5. Zebrania Forum zwołuje opiekun SU, Zarząd SU, Przewodniczący SU nie rzadziej niż 

raz na dwa tygodnie 

6. Zarząd Samorządu Uczniowskiego: 

– Kieruje pracą samorządu uczniowskiego; 

– Wykonuje uchwały Rady SU; 

– Dokonuje wyboru opiekuna SU; 

– Czuwa nad terminową realizacją planu pracy; 

– Zwołuje Forum; 

– Opracowuje i przedstawia projekt programu pracy samorządu; 

– Pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych; 

– Rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów; 

– Reprezentuje społeczność uczniowską; 

– Występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców 

w ramach swoich kompetencji; 

– Opiniuje pracę nauczycieli na prośbę Dyrektora Szkoły. 
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3.Tryb przeprowadzania wyboru organów Samorządu 
Uczniowskiego 

Art. 7  

Wybory są: 

 Powszechne; 

 Bezpośrednie; 

 Równe; 

 Tajne. 

Art. 8  

W ciągu 6 lat nauki każdy uczeń ma prawo głosować i kandydować. 

Art. 9  

W klasach od IV – VIII wybory są trzystopniowe: 

1. I stopień – do 15 IX wybory samorządu klasowego (zgodnie z art.8), którzy 

jednocześnie wchodzą w skład Forum Uczniowskiego. 

2. Wychowawca nie ma prawa głosu. 

3. II stopień – w wyborach na przewodniczącego SU biorą udział wszyscy uczniowie klas 

IV - VIII. Kandydat na przewodniczącego szkoły wybierany jest spośród uczniów z klas 

IV - VII . 

4. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego powinien odznaczać się: 

a. bardzo dobrym lub wzorowym zachowaniem; 

b. co najmniej dobrymi ocenami; 

c. punktualnością, szczerością, odpowiedzialnością; 

d. wysoką kulturą osobistą, min.:  

- odnosi się z szacunkiem do innych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły 

- regularnie wypełnia przydzielone mu zadania 

- posiada umiejętność współpracy, porozumiewania się z innymi członkami SU  

- wykazuje się umiejętnością planowania i dążenia do realizacji swoich projektów 

- aktywnie działa na rzecz społeczności szkolnej 

- pozytywnie oddziałuje na kolegów i koleżanki ze szkoły, a więc być wzorem dla 

innych uczniów. 

5. Każdy kandydat na przewodniczącego musi uzyskać w następującej formie poparcie 

uczniów: 

a. 15 podpisów uczniów ze swojej klasy i opinię wychowawcy; 

b. 10 podpisów innych uczniów klas IV - VIII; 

c. Dostarczyć listy z podpisami do komisji wyborczej. 

6. Kandydaci na przewodniczącego SU mogą prowadzić kampanię poprzez: 

 Wieszanie plakatów na tablicach w korytarzach szkolnych, ulotki; 

 Prezentacji na forum całej społeczności uczniowskiej; 

 Prezentowanie swojej kandydatury podczas przerw i lekcji (tylko podczas swojej 

godziny wychowawczej). 

7. Imiona i nazwiska kandydatów ogłasza się w gablocie SU. 

8. Do dnia ustalonego przez opiekuna SU trwa kampania wyborcza. W dniu wyborów 

obowiązuje cisza wyborcza. 

9. Każdy uczeń spośród wszystkich kandydatów wybiera jednego kandydata, który jego 

zdaniem powinien zostać przewodniczącym szkoły. 

10. Kandydat, którzy otrzyma największą ilość głosów zostaje przewodniczącym SU, 

a pozostali kandydaci tworzą poszczególne funkcje w Zarządzie. 

11. Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do 20 czerwca każdego roku szkolnego. 

12. Termin wyborów ustala Forum SU (czerwiec). 

13. Nad przebiegiem wyborów czuwa powołana wcześniej Szkolna Komisja Wyborcza. 

Art. 10  
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1. Wybory do zarządu SU organizuje i czuwa nad ich przeprowadzeniem Szkolna Komisja 

Wyborcza (SKW). 

2. SKW powoływania jest przez Forum. 

3. W skład SKW wchodzą uczniowie nie kandydujący do Zarządu SU. 

4. SKW tworzy 7 uczniów i opiekun SU bez prawa głosu. 

5. SKW czuwa nad przebiegiem kampanii wyborczej. 

6. SKW ocenia zgodność przebiegu wyborów w klasach z wymogami ordynacji i wpisuje 

kandydata – przewodniczącego samorządu w klasie na listę wyborczą. 

7. SKW oblicza głosy, sporządza protokół, ogłasza wyniki wyborów. 

Art. 11  

1. Każdy uczeń klas IV – VIII otrzymuje jedna kartę do głosowania. 

2. Głos może oddać na jednego kandydata. 

3. Głosuje się przez postawienie krzyżyka przy nazwisku wybranego kandydata. 

4. Karta wyborcza mająca więcej niż 2 krzyżyki będzie nieważna. 

5. Głosują całe klasy według harmonogramu, który zostanie ogłoszony i wywieszony 

w gablocie SU. 

6. W dniu głosowania nie można prowadzić kampanii wyborczej. 

7. Uczeń oddaje swój głos osobiści. 

Art. 12  

Członka Forum, Zarząd może odwołać, jeśli nie przestrzega regulaminu, łamie obowiązki szkolne, 

ma więcej niż 3 nieusprawiedliwione nieobecności na zebraniach forum. 

1. Umotywowany wniosek o odwołanie może wnieść: 

 Członek Zarządu SU; 

 Członek Forum SU; 

 Każdy uczeń; 

 Dyrektor; 

 Wychowawca. 

2. Odwołanie przewodniczącego klasy odbywa się poprzez tajne głosowanie uczniów 

z danej klasy. 

3. Za odwołaniem musi być większość uczniów klasy wynoszącej co najmniej 2/3 klasy.  

4. Wychowawca nie ma prawa głosu. 

5. Odwołanie członka Zarządu SU odbywa się poprzez tajne głosowanie wszystkich 

członków Forum po zasięgnięciu opinii klasach. 

6. Odwołanie następujące większością głosów wszystkich członków Forum SU. 

7. Odwoływany członek Zarządu, Forum ma prawo do obrony przed zarzutami przed 

głosowaniem. 

8. W miejsce odwołanego członka zarządu SU automatycznie wchodzi osoba z największą 

ilością głosów uzyskanych podczas wyborów. 

 

4. Tryb wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego 
Art. 13  

Kadencja Opiekuna SU trwa 2 lata. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą 

i doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach 

pracy Samorządu. 

Art. 14  

Wybory opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Zarząd SU w miesiącu wrześniu po 

skończeniu kadencji. Kandydaturę opiniuje Forum SU. 

Art. 15  

Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody. 

Art. 16  
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Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego 

miejsce Zarząd wybiera nowego Opiekuna. W przypadku niemożności wybrania Opiekuna 

nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły. 

 

5. Finanse Samorządu Uczniowskiego 
Art. 17  

Samorząd szkolny może uzyskiwać dochody: 

 Ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne; 

 Z organizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów i inne; 

 Ze sprzedaży surowców wtórnych; 

 Ze środków przekazywanych przez sponsorów; 

 Z innych źródeł (Rada Rodziców). 

Art. 18  

Finanse Samorządu prowadzi Skarbnik. Wszelkie operacje finansowe ewidencjonowane są przez 

Skarbnika. Samorząd nie prowadzi osobnego rachunku bankowego. 

 

6. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 
Art. 19  

Dokumentacje Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

 Regulamin Samorządu Uczniowskiego; 

 Roczny plan pracy; 

 Sprawozdania z działalności za I i II semestr. 

 

7. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego 
Art. 20  

Opiekun SU: 

 Czuwa nad całokształtem prac samorządu; 

 Pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobiega konfliktom miedzy 

uczniami a nauczycielami; 

 Reprezentuje interesy uczniów na Radzie Pedagogicznej; 

 Udziela wszechstronnej pomocy w pracach SU; 

 Podnosi wiedzę uczniów o samorządności; 

 Podejmuje starania o dotacje dla samorządu; 

 Podnosi kulturę osobistą uczniów, kulturę dyskusji i działań, kulturę życia w zespole; 

 Uczestniczy w zebraniach organów SU. 

 

8. Przepisy końcowe. 
Art. 21  

Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców 

z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych 

stron. 

Art. 22  

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

oceniani. 

Art. 23  

Regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym na własnym zebraniu SU. 
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Art. 24  

Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami 

kandydatów do Zarządu SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (zawieszony na 

tablicy ogłoszeń SU lub gazetki rodziców) oraz opublikowany na stronie internetowej szkoły. 

Art. 25  

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.  

Art.26 

Przyznawanie uczniom punktów dodatnich i ujemnych z zachowania za pracę na rzecz samorządu 

uczniowskiego ustala opiekun samorządu uczniowskiego. Członkowie samorządu uczniowskiego 

zostają o tym fakcie poinformowani na początku roku szkolnego.    

 

Żmigród, dnia 19.09.2017 r.                                                                 


