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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki                              

w Mokrzyskach 
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Samorząd składa się z rady, w skład której wchodzą wybrani uczniowie szkoły 

(zasady wybierania i działania Rady Samorządu rozdział IV, § 10,§ 11, § 12 tego 

regulaminu). 

4. Regulamin samorządu jest zgodny ze Statutem Szkoły. 

5. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

 

§ 2 

Samorząd może przedstawić wnioski i opinie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz 

Radzie Rodziców we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, do których należą: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami                 

i stawianymi wymaganiami; 

2) prawo do jawnej 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 do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 

szkoły w porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo do wyboru nauczyciela(li) pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
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II. CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 3 

 

Cele samorządu: 

1) reprezentowanie ogółu uczniów; 

2) kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem; 

3) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania i wzajemnego 

wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę; 

4) uczenie się odpowiedzialności i tolerancji; 

5) integracja uczniów szkoły i kształtowanie umiejętności i zespołowego działania. 

 

§ 4 

 

Realizacja celów winna być połączona z dbaniem o dobre imię szkoły, 

kultywowaniem i wzbogacaniem jej tradycji, z dbałością o kształtowanie i rozwijanie 

postawy patriotycznej i obywatelskiej, prozdrowotnej, prospołecznej, proekologicznej, 

moralnej. 

 

§ 5 

 

Zadania samorządu: 

1) obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych; 

2) organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania 

obowiązków szkolnych; 

3) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przeciwstawianie się przejawom 

brutalności i wulgarności, szanowanie poglądów  i przekonań innych osób; 

4) wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się                    

w działalność szkoły; 

5) aktywizowanie uczniów i inspirowanie do udziału w pracy społecznej na rzecz 

środowiska lokalnego i do prowadzenia działalności charytatywnej; 

6) troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd; 

7) przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców opinii                          

i potrzeb społeczności uczniowskiej; 

8) organizowanie działalności kulturalno – oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów                 

i możliwościami szkoły; 

9) organizowanie działań na rzecz potrzebujących – Szkolny Klub Wolontariusza                        

„Z sercem na dłoni”, którego zasady działania określone są w  Programie Szkolnego 

Klubu Wolontariusza; 

10) reprezentowanie szkoły podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych; 

11) organizowanie pomocy koleżeńskiej. 

 

III.  RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 6 

 

W skład Rady Samorządu wchodzą: 

1) samorządy poszczególnych klas, 

2) zarząd samorządu, 

3) poczet sztandarowy. 
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§ 7 

 

Kadencja Rady Samorządu trwa rok. 

 

§ 8 

 

Kompetencje Rady Samorządu: 

1) Uchwały samorządu podejmowane są na zebraniach większością głosów. 

 

2) Samorząd klasowy: 

a) reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracuje z zarządem samorządu, 

b) organizuje życie klasy, 

c) wraz z wychowawcą rozwiązuje problemy wewnętrzne klasy, 

d) organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy. 

 

3) Zarząd samorządu: 

a) uchwala regulamin samorządu, 

b) ustala i zatwierdza plan pracy samorządu na dany rok szkolny, 

c) kieruje pracą samorządu, 

d) czuwa nad terminową realizacją zadań, 

e) pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych, 

f) reprezentuje szkołę podczas uroczystości lokalnych, 

g) występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców                    

w ramach swoich kompetencji. 

 

4) Poczet sztandarowy: 

a) pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych, 

b) reprezentuje szkołę podczas uroczystości lokalnych, 

c) wywiązuje się z obowiązków zgodnie z założeniami. 

 

§ 9 

 

Samorząd dla wykonania określonych zadań może powołać stałe lub doraźne sekcje. 

 

 

IV. TRYB WYBORU RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 10 

 

Samorząd klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów                           

w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy w pierwszej połowie września. 

 

§ 11 

 

Tryb wyboru Zarządu Samorządu: 

1) Wybory do Zarządu SU powinny odbyć się do 15 września  każdego roku szkolnego. 

2) Kandydatami do Zarządu mogą być uczniowie klas II-III dla Małego Samorządziku 

oraz IV - VIII, którzy na koniec poprzedniego roku szkolnego otrzymali ocenę 

zachowania wzorową lub bardzo dobrą. 
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3) W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas I-VIII, w głosowaniu równym, 

tajnym i powszechnym. 

4) W celu przeprowadzenia wyborów opiekunowie SU powołują 3 osobową komisję 

wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące. 

5) Do obowiązków komisji wyborczej należy: 

a) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów, 

b) przygotowanie wyborów, 

c) przeprowadzenie wyborów, 

d) sporządzenie protokołu, 

e) ogłoszenie wyników. 

6) Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa opiekun samorządu. 

7) Wybory powinny zostać poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden 

tydzień, podczas której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego 

programu działania w strukturach samorządu. Kampania taka nie może zakłócać pracy 

szkoły.  

8) Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z 10 uczniów 

9) Przewodniczącym SU zostaje kandydat z klas IV-VIII, który otrzymał największą 

liczbę głosów, zastępcą, skarbnikiem i członkami kolejni czterej uczniowie.  

(7 uczniów) Kandydaci za obustronną zgodą mogą się zamienić funkcjami, najpóźniej  

w ciągu dwóch dni po wyborach. 

10) Przewodniczącym Małego Samorządziku zostaje kandydat z klas II-III, który otrzymał 

największą liczbę głosów, zastępcą, skarbnikiem kolejni. (3 uczniów). Kandydaci za 

obustronną zgodą mogą się zamienić funkcjami, najpóźniej  w ciągu dwóch dni po 

wyborach. 

11) Po I półroczu, podczas podsumowującego zebrania Rady Pedagogicznej, opiekunowie 

SU dokonują ewaluacji pracy Zarządu SU. 

12) Zarząd lub członek Zarządu SU może zostać odwołany z funkcji, jeżeli: 

a) nie wywiązuje się z zaproponowanego programu wyborczego, 

b) łamie postanowienia Regulaminu SU, 

c) nie przestrzega Regulaminu Szkoły. 

13) W przypadku odwołania całego Zarządu SU przeprowadzane są ponowne wybory 

zgodnie z regulaminem. 

14) Ponowne wybory muszą się  odbyć w ciągu dwóch tygodni po podsumowującym 

zebraniu Rady Pedagogicznej lub w pierwszym tygodniu nauki po feriach zimowych. 

15) W przypadku, gdy odwołany zostaje przewodniczący Zarządu SU jego obowiązki 

przejmuje zastępca.  

16) Jeżeli odwołany zostaje członek Zarządu SU jego miejsce zajmuje kolejny uczeń, 

który w wyniku wrześniowych wyborów otrzymał największą ilość głosów spośród 

uczniów, którzy nie dostali się do Zarządu SU. 

 

§ 12 

 

Tryb wyboru pocztu sztandarowego: 

1) W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie klas V, VI, VII i VIII                          

o nienagannej postawie, wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniu w następującym 

składzie: chorąży (uczeń), asysta (dwie uczennice) oraz poczet rezerwowy j.w. 

2) Kandydatury spośród uczniów za zgodą rodziców do pocztu sztandarowego zgłasza 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 

3) Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok. 
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4) Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie wchodzący w skład pocztu sztandarowego 

mogą być odwołani – w takim przypadku następuje wybór uzupełniający według 

procedury j.w. 

 

V. DOKUMENTACJA 

 

§ 13 

 

Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

1) Regulamin Samorządu Uczniowskiego, 

2) roczny plan pracy SU, 

3) protokoły zebrań, 

4) sprawozdania z działalności SU składane dwa razy w roku szkolnym. 

 

 

VI. OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 15 

 

1) Opiekunowie są wybierani do 15 września każdego roku szkolnego przez wszystkich 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

2) Organizacją wyborów opiekunów SU zajmują się ustępujący opiekunowie. 

3) Kadencja opiekunów SU trwa 2 lata.  

4) Opiekunowie danej kadencji nie muszą brać udziału w kolejnych wyborach. 

5) Kandydatem na opiekuna Samorządu Uczniowskiego może być nauczyciel 

zatrudniony w pełnym wymiarze godzin. 

6) Ostatecznie o tym, kto będzie sprawował funkcję opiekuna SU, decyduje dyrektor 

szkoły, wskazując spośród kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów, 

jednego. 

7) Wybrany kandydat dobiera sobie do współpracy drugiego nauczyciela. 

8) Opiekunami Samorządu Uczniowskiego dla I etapu edukacyjnego (tzw. Małego 

Samorządziku)  zostają dwaj nauczyciele wchodzący w skład „Zespołu nauczycieli 

uczących w klasach I-III”, którzy otrzymali największą liczbę głosów, 

9) Opiekunami Samorządu Uczniowskiego dla II etapu edukacyjnego zostają dwaj 

nauczyciele tegoż etapu, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

 

 

§ 16 

Zadania opiekuna SU: 

1) koordynuje pracę samorządu, 

2) uczestniczy w zebraniach oraz wszystkich formach pracy samorządu, 

3) reprezentuje interesy, przedstawia plany i zamierzenia SU dyrektorowi na zebraniu 

Rady Pedagogicznej, 

4) składa sprawozdanie z działalności SU dyrektorowi szkoły, 

5) pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobiega konfliktom 

między uczniami, a nauczycielami. 

 

§ 17 

Operacje finansowe i dokumentację należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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VII. PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 18 

 

Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców                          

z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich 

zainteresowanych stron. 

 

§ 19 

 

Regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym  

25 września 2018 r.  

 

 

 

                                                                      Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

 

 

 

 

 

 

Zaopiniowano pozytywnie  

Uchwałą Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach 

Nr XIV/2017/2018 z dnia  15.01.2018 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


