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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 

września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425 z późniejszymi 

zmianami) oraz Statutu szkoły i niniejszego Regulaminu. 

 

 

I. Postanowienia ogólne 
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

2. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły. Zasady pracy Samorządu 

ustala niniejszy regulamin. 

3. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu 

oraz jego władz. 

4. Rada Samorządu jest jedynym reprezentantem społeczności uczniowskiej powołanym w 

celu współdziałania z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.  

5. Samorząd może przedstawić dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie 

Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania i programem wychowawczym, z ich 

treścią, celem i stawianymi wymogami, 

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

c) prawo do rozwijania własnych zainteresowań, 

d) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły.  

6. Opiekuna Samorządu wybierają uczniowie spośród grona nauczycielskiego. 

 

 

II. Organy i kompetencje Samorządu Uczniowskiego 
1. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

a) na szczeblu klas: Samorządy Klasowe 

b) na szczeblu szkoły: Rada Samorządu 

2. Samorząd klasowy składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i 

skarbnika. W razie potrzeby można również powołać sekretarza. 

3. Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas. 

4. Członkami rady mogą być uczniowie klas IV - VIII. 

5. Rada Samorządu składa się z uczniów wybieranych w wyborach tajnych, bezpośrednich i 

równych przez uczniów klas IV-VIII. W wyborach mogą również zabierać głos 

nauczyciele oraz personel szkoły. 

6. W skład Rady Samorządu wchodzą przewodniczący samorządu, zastępca 

przewodniczącego, skarbnik oraz sekretarz. 

7. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok szkolny. 

8. Do kompetencji Przewodniczącego Samorządu należy: 

a) reprezentowanie Samorządu wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

b) kierowanie pracą Samorządu, 

c) organizowanie współpracy Rady Samorządu z Samorządami klasowymi i 

organizacjami działającymi w szkole. 
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9. Do kompetencji Rady Samorządu należy: 

a) opracowanie planu placu Samorządu, 

b) zdanie sprawozdania ze swojej pracy, 

c) zorganizowanie referendum oraz opracowanie ankiet w sprawach ważnych dla 

uczniów i szkoły, 

d) reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

10. Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący w zależności od potrzeb. 

11. Radzie Samorządu podlegają przewodniczący klas. 

  

III. Zasady wybierania władz  
1. Datę wyborów w klasach ustala wychowawca. Wybory klasowe oraz do Samorządu 

Uczniowskiego przeprowadza się w drugim tygodniu września (najpóźniej do 15 

września). 

2. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej 2/3 stanu klasy.  

3. Głosować można na jednego kandydata. 

4. Za wybranych uważa się trzech uczniów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. 

5. Jeżeli kilku uczniów uzyskało tę samą liczbę głosów, wychowawca zarządza dodatkowe 

głosowanie. 

6. Trzech kandydatów, którzy kolejno otrzymali największą ilość głosów, utworzy Samorząd 

Klasowy i otrzyma stanowiska: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, 

skarbnika. 

7. Przebieg wyborów nadzoruje wychowawca. Skład Samorządu Klasowego wpisuje do 

dziennika klasowego.  

8. Prawo udziału w wyborach do Samorządu Uczniowskiego mają uczniowie klas IV-VIII. 

9. Wybranym do Rady Samorządu może być każdy uczeń klasy IV-VIII. 

10. Wybory zarządza opiekun samorządu uczniowskiego w porozumieniu z samorządami 

klasowymi i dyrekcją szkoły. 

11. Zarządzenie o wyborach ogłaszane jest w każdej klasie. 

12. Komisja wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki. 

13. Nadzór nad wyborami Rady Samorządu pełni opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

14. Kandydatów na członków Rady Samorządu zgłaszają uczniowie klas IV-VIII. 

15. Kandydować w wyborach może uczeń uczęszczający do szkoły i spełniający warunki: 

a) posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, 

b) uzyskuje co najmniej dobre oceny z wszystkich przedmiotów nauczania, 

16. Każdej z wyżej wymienionych klas przysługuje prawo zgłoszenia dwóch kandydatów. 

Mogą to być członkowie Samorządu Klasowego. 

17. Obowiązek zgłoszenia kandydatów opiekunowi szkolnej Rady Samorządu nakłada się na 

samorządy klasowe. 

18. Głosowanie poprzedza dyskusja, podczas której kandydaci do prezentują swoje programy 

działania Samorządu Uczniowskiego.  

19. Po dyskusji, pod nadzorem opiekuna Samorządu,  odbywa się głosowanie. 

20. Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami 

kandydatów 

21. Głosować można na jednego kandydata. 

22. Wyborca stawia znak "X" obok nazwiska kandydata, na którego głosuje. 

23. Wyborca wrzuca kartkę wyborczą do urny w obecności komisji wyborczej. 
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24. W skład Rady Samorządu wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość 

głosów. 

25. Jeżeli kilku uczniów uzyskało tę samą liczbę głosów, opiekun Samorządu zarządza 

dodatkowe głosowanie 

26. Przewodniczącym Samorządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, 

zastępcą, skarbnikiem i sekretarzem – kolejni. Po zajęciu przez kandydatów w/w funkcji 

pozostali pretendenci jako członkowie wchodzą w skład Rady Samorządu 

Uczniowskiego. Kandydaci za obustronną zgodą mogą zamieniać się funkcjami. 

27. Informacja o składzie Samorządu Uczniowskiego umieszczana jest na stronie szkoły oraz 

tablicach informacyjnej. 

28. Z przebiegu wyborów Samorządu Uczniowskiego opiekun sporządza protokół, który 

przedkłada dyrekcji szkoły.  

 

IV. Cele działania Samorządu Uczniowskiego 
1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole. 

2. Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną. 

3. Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole. 

4. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania 

wolnego czasu. 

5. Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich 

realizację. 

6. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej poprzez czynne 

uczestniczenie w życiu szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w 

realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, reprezentacja 

szkoły na uroczystościach szkolnych (również poza terenem szkoły). 

7. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i 

możliwościami szkoły. 

8. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych. 

9. Organizacja szkolnego klubu wolontariatu. 

V. Zadania Samorządu Uczniowskiego 
1. Organizowanie i zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego wypełniania 

obowiązków szkolnych. 

2. Przedstawianie dyrekcji szkoły oraz Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności 

uczniowskiej. 

3. Współdziałanie z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców 

w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania pomocy uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji. 

4. Organizowanie imprez kulturalnych: 

a) apeli i akademii okolicznościowych, 

b) zabaw i dyskotek, 

c) imprez oraz akcji okolicznościowych. 

5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności 

w szkole i w środowisku uczniowskim. 

6. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie znaczących sporów między uczniami. 

 

 

 



Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

 

4 

 

VI. Fundusze 
1. Samorząd Uczniowski może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego 

działalności. 

2. Dysponentami funduszów są: Rada Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem 

Samorządu, skarbnik klasy wraz z wychowawcą klasy. 

3. Wszelkie operacje finansowe są ewidencjonowane. Samorząd nie prowadzi osobnego 

rachunku bankowego. 

4. Fundusze samorządu mogą być tworzone z imprez organizowanych przez Samorząd, z 

dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, ze środków przekazywanych przez Radę 

Rodziców oraz inne organizacje i instytucje. 

 

VII. Dokumentowane działalności 
1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego, 

b) Roczny Plan Pracy, 

c) Protokół z wyborów, 

d) sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego, 

e) Ewidencja dochodów i wydatków. 

  

VIII. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego 
1. Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest wyrażenie 

przez niego zgody. 

2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję 

z pełnionej funkcji. Na jego miejsce dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną oraz Samorządem Uczniowskim ustala nowego opiekuna.  

3. Kadencja opiekuna Samorządu trwa 1 rok. 

4. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu.  

5. Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie: 

a) czuwać nad całokształtem prac Samorządu, 

b) prowadzić dokumentację rozliczeń finansowych, 

c) pośredniczyć między uczniami a nauczycielami, 

d) doradzać i wspomagać inicjatywy uczniowskie, 

e) pośredniczyć w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach. 

  

IX. Postanowienia końcowe 
1. Sprawy wymagające współdziałania dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z 

Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich 

zainteresowanych stron. 

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

negatywnie oceniani. 

3. Regulamin uchwalany jest w głosowaniu jawnym na zebraniu Rady Samorządu. 

4. Rada Samorządu może dokonać zmian w regulaminie poprzez głosowanie. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu, 

decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu. 

 

Data nowelizacji 10.05.2017r. 


