
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA 

 W PODŁOPIENIU 

 

 

 

Podstawa prawna: 

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

Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) 

2. Statut Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu. 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

 

1. W Szkole Podstawowej w Podłopieniu działa Samorząd Uczniowski. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Samorząd wybierany jest na początku roku szkolnego przez uczniów w 

demokratycznych wyborach. 

4. Regulamin samorządu jest zgodny ze statutem szkoły. 

 

 

II. Cele, zadania i uprawnienia samorządu Uczniowskiego 

 

 

Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest: 

 

1. reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły wobec Dyrektora,   

Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców; 

2. reprezentowanie szkoły w kontaktach z innymi szkołami i środowiskiem 

lokalnym; 

3. organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi; 

4. współdziałanie z innymi organami Szkoły Podstawowej w Podłopieniu 

dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej; 

5. wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, 

tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym 

i kolegom; 



6. tworzenie warunków samorządności, partnerstwa demokratycznych form 

współżycia i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za 

funkcjonowanie szkoły. 

 

Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i 

opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak:  

1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i 

stawianymi wymaganiami;  

2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością 

rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;  

4. prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;  

5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem;  

6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

 

Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z 

zakresu wolontariatu. 

 

Do kompetencji stanowiących Samorządu należy: 

1. uchwalanie regulaminu swojej działalności; 

2. przedstawienie sporządzonych przez Samorząd wniosków o przyznanie 

uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

 

Do kompetencji opiniodawczych Samorządu należy: 

1. wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez 

uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju;  

2. opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju; 

3. opinia ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych; 

4. opinia pracy nauczyciela na wniosek Dyrektora. 

 

 

  

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-03-2021&qplikid=4186#P4186A7


Samorząd Uczniowski ponadto: 

1. wydaje opinie dotyczące problemów uczniów; 

2. zgłasza uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w Szkole; 

3. na zaproszenie przewodniczącego Rady Pedagogicznej może brać udział w 

posiedzeniach Rady Pedagogicznej w części nie objętej tajemnicą 

służbową w celu prezentowania stanowiska uczniów w sprawach dla nich 

ważnych; 

4. dysponuje w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w 

posiadaniu Samorządu;  

5. organizuje pomoc koleżeńską napotykającym na trudności w nauce;  

6. rozstrzyga spory między uczniami oraz zapobiega konfliktom między 

nauczycielami a uczniami, a w przypadku ich pojawienia się zgłasza 

Dyrektorowi lub Radzie Pedagogicznej; 

7. dba w całokształcie swojej działalności o dobre imię i honor Szkoły; 

8. inspiruje uczniów do udziału w pracach społecznych na rzecz klasy, Szkoły 

oraz środowiska lokalnego. 

 

 

III. Władze Samorządu Uczniowskiego 

 

 

1. W skład  Samorządu wchodzą:  

1) na szczeblu szkoły - Prezydium Samorządu Uczniowskiego;  

2) na szczeblu klas - samorządy klasowe. 

2. Prezydium składa się z następujących funkcji: 

1) przewodniczący, 

2)  zastępca przewodniczącego,  

3) skarbnik,  

4) sekretarz, 

5) członkowie. 

3. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok szkolny. 

4. Organy Samorządu zobowiązane są składać na koniec roku szkolnego 

sprawozdanie ze swej działalności na  ogólnym zebraniu uczniów a 

następnie przedstawić je Radzie Pedagogicznej. 

5. Zebranie samorządu zwołuje przewodniczący przynajmniej jeden raz  w 

miesiącu. 

6. Samorząd Uczniowski:  

1) opracowuje plan pracy samorządu 



2) przygotowuje projekty dokumentów do uchwalenia przez ogólne 

zebranie uczniów 

3) prowadzi dokumentację pracy SU. 

7. Samorząd Uczniowski na pierwszym posiedzeniu dokonuje podziału 

obowiązków. 

8. Samorząd Uczniowski może powołać stałe lub doraźne sekcje spośród 

swoich członków, dla wykonania określonych zadań. 

 

 

IV. Zasady wybierania władz Samorządu Uczniowskiego 

 

 

1. Wybory do samorządu dokonywane są w głosowaniu tajnym. 

2. Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły. 

3. Członkowie Komisji Wyborczej wybierani są z pośród Samorządów 

Klasowych po jednej osobie w porozumieniu z Opiekunem Samorządu. 

4. Zadaniem Komisji Wyborczej jest przygotowanie kart do głosowania, 

przeprowadzenie wyborów, przeliczenie głosów i ogłoszenie wyników 

wyborów. 

5. Wybory mogą być poprzedzone kampanią wyborczą trwającą jeden tydzień, 

podczas której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu 

działania w Strukturach Samorządu Uczniowskiego. 

6. Wybory Przewodniczącego Samorządu dokonują się w następujący sposób: 

1) na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są w 

kolejności klas, 

2) głosowanie dokonuje się przez postawienie znaku X przy nazwisku 

jednego kandydata i wrzucenie karty wyborczej do urny. 

7. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, 

zastępcą, skarbnikiem, sekretarzem - kolejni. Po zajęciu przez kandydatów 

w/w funkcji pozostali pretendenci jako członkowie wchodzą w skład 

Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci za obustronną zgodą mogą zamieniać 

się funkcjami. 

 

 

V. Opiekun samorządu i jego zadania 

 

1. Opiekun samorządu wybierany jest przez wszystkich uczniów szkoły w 

głosowaniu tajnym. 



2. Każdy członek Rady Pedagogicznej jest kandydatem na opiekuna z 

wyjątkiem dyrektora i opiekunów ustępujących, którzy mają prawo nie 

wyrazić zgody na ponowne kandydowanie. 

3. Opiekun SU wybierany jest w czerwcu każdego roku szkolnego. 

4. Na karcie do głosowania uczniowie zaznaczają nazwisko wybranego 

nauczyciela. 

5. Opiekunem SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów. 

6. Opiekun SU:  

1) czuwa nad całokształtem pracy SU; 

2) pośredniczy miedzy uczniami a nauczycielami; 

3) doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską. 

 

 

VI. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 

 

 

1. Regulamin Samorządu. 

2. Plan pracy Samorządu. 

3. Protokoły posiedzeń. 

4. Sprawozdanie z działań SU na koniec roku szkolnego. 

 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 

 

1. Regulamin został uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym i tajnym 

i powszechnym.  

2. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony 14 września 2017r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


