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Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Świętochłowicach 

 

 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Samorząd Uczniowski (zwany dalej SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Świętochłowicach. 

 

§ 2 

Radę SU stanowią przedstawiciele każdej klasy wybrani w wyborach klasowych. Po jednym 

kandydacie z każdego oddziału.  

 

§ 3 

Samorząd Uczniowski, działający w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 

w Świętochłowicach, zwany dalej SU, działa na podstawie art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. 

– Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu. 

 

 

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU 

 

§ 1 

Do głównych celów działalności SU należą: 

a) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania 

wspólnych decyzji w sprawach szkoły, 

b) przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, 

opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,  

c) zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów 

i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra, 

d) promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 

e) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, 

sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole, 
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f) reprezentowanie działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców 

i innymi organami, 

g) współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz innymi strukturami działającymi w szkole 

(np. wolontariat) oraz poza nią (np. TPD). 

 

 

Rozdział III: OPIEKUN SU 

 

§ 1 

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun/Opiekunowie SU. 

 

§ 2 

Opiekuna/Opiekunów SU wybierają wszyscy uczniowie szkoły. 

 

§ 3 

Opiekun/Opiekunowie SU wspomaga/wspomagają jego działalność poprzez: 

a) wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 

b) inspirowanie uczniów do działania, 

c) pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną. 

 

§ 4 

Opiekun/Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora 

(bez prawa głosu) obrad Prezydium i koordynatora działalności samorządu. 

 

§ 5 

Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji. 

 

§ 6 

Kadencja Opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa rok. 
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Rozdział IV: ORGANY SU 

 

§ 1 

1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Władzami Samorządu Uczniowskiego są: 

1) na szczeblu klas - Samorządy Klasowe, 

2) na szczeblu szkoły – Prezydium Samorządu Uczniowskiego. 

3. Prezydium składa się z następujących funkcji: 

1) Przewodniczący Samorządu, 

2) Zastępca Przewodniczącego, 

3) Sekretarz, 

4. Członkowie Prezydium wybierani są przez ogół uczniów poprzez wyłanianie 

przedstawicieli klas na zebraniach klasowych. 

5. Przewodniczący wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym 

i powszechnym spośród zaproponowanych kandydatów. 

 

§ 2 

Do kompetencji SU należy: 

a) uchwalanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego, 

b) opiniowanie Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Szkoły, 

c) wnioskowanie o nadanie imienia szkole, 

d) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez 

uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, 

e) opinia w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzeniu obowiązku 

noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, 

f) opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju. 
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§ 3 

Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz 

Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem          

i stawianymi wymaganiami, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z Dyrektorem, 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu. 

 

§ 4 

Do obowiązków członków Rady SU należy:  

a) uczestnictwo w pracach Rady SU i realizacja celów SU, 

b) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrekcji, 

c) uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów, 

d) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, 

e) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Rady SU. 

 

§ 5 

Przewodniczący SU: 

a) kieruje pracą Rady SU, 

b) reprezentuje SU wobec Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz 

innych organizacji, 

c) przedstawia uczniom, Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców plan pracy 

SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU, 

d) zwołuje i przewodniczy zebraniom SU. 
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Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA 

 

§ 1 

Członkowie Rady wybierani są przez ogół uczniów poprzez wyłanianie przedstawicieli klas 

na zebraniach klasowych. 

 

§ 2 

Przewodniczący wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym 

i powszechnym spośród zaproponowanych kandydatów. 

 

§ 3 

Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku szkolnym, nie 

później niż do 15 października. 

§ 4 

Wybory są prowadzone pod nadzorem Opiekuna/Opiekunów SU. 

 

§ 5 

Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego poprzedza kampania wyborcza organizowana 

przez sztaby wyborcze poszczególnych kandydatów. 

 

§ 6 

Przewodniczącym zostaje uczeń klasy ósmej, który uzyskał największą liczbę głosów. 

Zastępcami przewodniczącego zostają uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę głosów 

na poszczególnych poziomach, po jednej osobie z klasy czwartej, piątej, szóstej i siódmej. 

 

§ 7 

Kadencja Prezydium trwa rok. 

 

§ 8 

Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem 

kadencji. 

§ 9 

W przypadku podania się do dymisji Przewodniczącego SU przed upływem kadencji, jego 

obowiązki przejmuje Zastępca Przewodniczącego Samorządu. 
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§ 10 

Członka Prezydium można odwołać, jeżeli narusza regulamin Samorządu Uczniowskiego lub 

nie bierze udziału w pracach SU. 

 

§ 11 

Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał 

kolejno największą liczbę głosów. 

 

§ 12 

Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie 

i uczennice szkoły. 

 

§ 13 

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na: 

a) stałego członka Rady Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy uczeń i uczennica 

szkoły, 

b) Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy członek Rady Pedagogicznej. 

 

 

Rozdział VI: FINANSE SAMORZĄDU UCZNIWSKIEGO 

 

§ 1 

Samorząd może tworzyć własne fundusze, które służą finansowaniu jego działalności. 

 

§ 2 

Dysponentem funduszy jest Prezydium Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 3 

Dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z Opiekunami SU. 

 

§ 4 

SU może uzyskiwać dochody: 

a) ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne, 
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b) z organizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży ozdób świątecznych itp., 

c) ze sprzedaży surowców wtórnych, 

d) z środków przekazanych przez sponsorów, 

e) z innych źródeł. 

§ 5 

Finanse SU prowadzi Opiekun/Opiekunowie. 

 

§ 6 

Operacje finansowe i dokumentację należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami, 

w taki sposób, aby zapewniona była rzetelność i dokładność ewidencji.  

 

 

Rozdział VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE – TECHNICZNE 

 

§ 1 

 

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów 

Klasowych i Rady SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, Dyrekcji szkoły lub 

co najmniej połowy członków Rady SU lub Rady Samorządów Klasowych. 

2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej 

podjęcia. 

3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Radę SU w dn. ………… i wchodzi w życie 

z dn. …………… . 


