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Regulamin Samorządu Uczniowskiego                                                                              

działającego w Szkole Podstawowej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze 
 

Postanowienia ogólne. 

 

§ 1 

W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze działa 

Samorząd Uczniowski zwany dalej samorządem. 

 

§ 2 

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego              

w Nawojowej Górze. 

 

§ 3 

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 

roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz.1943 ze zmianami), Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r (tekst jedn.: Dz.U. 2016, poz. 1817 ze 

zm.), Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) , Rozporządzenia MEN z dnia                           

11 sierpnia 2017 r., Statutu Szkoły i niniejszego regulaminu. 

 

Zadania Samorządu. 

 

§ 4 

Zadania Samorządu: 

1. Uchwalenie regulaminu Samorządu Uczniowskiego; 

2. Przedstawienie propozycji do planu wychowawczo – profilaktycznego szkoły 

wynikających z potrzeb i zainteresowao uczniów; 

3. Wyrażanie opinii  dotyczącej problemów młodzieży, branie udziału w formowaniu 

przepisów wewnętrznych regulujących życie społeczności uczniowskiej; 

4. Możliwośd przedstawienia Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów; 

5. Rozwijanie zainteresowao naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, 

organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym; 
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6. Organizowanie pomocy koleżeoskiej uczniom napotykającym trudności w szkole                    

i środowisku uczniowskim; 

7. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między 

uczniami i nauczycielami; 

8. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych. Samorząd w porozumieniu                                     

z Dyrektorem Szkoły może podejmowad działania z zakresu wolontariatu.                        

9. Pomoc w organizacji imprez i uroczystości szkolnych.                                                               

10. Rozwijanie samorządności i aktywności na forum szkoły i poza nią.                               

11. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.                                                                                                         

 

Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 5 

Samorząd może przedstawid Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniowskich, takich jak : 

1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami edukacyjnymi; 

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, możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowao; 

4. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

5. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z 

dyrektorem szkoły; 

6. Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 

7. Prawo do tworzenia własnych funduszy i dysponowania nimi w porozumieniu                                     

z opiekunem samorządu; 

8. Prawo przedstawienia wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady 

Ministrów; 

9. Prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz 

Rady Rodziców; 

10. Prawo do udzielania w uzasadnionym przypadku poręczenia za ucznia, któremu grozi 

kara dyscyplinarna; 

11. Prawo powołania sądu koleżeoskiego dla rozstrzygania sporów i konfliktów; 
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12. Prawo do wnioskowania o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez 

uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju; 

13. Prawo do opiniowania w sprawie wniosku Dyrektora Szkoły o wprowadzeniu 

obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju; 

14. Prawo do opiniowania w sprawie wzoru jednolitego stroju; 

15. Opiniowanie pracy nauczyciela na wniosek Dyrektora Szkoły; 

16. Opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęd dydaktyczno-

wychowawczych. 

 

Organy Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 6 

1. Organy  Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.                                                              
2. Organami  Samorządu Uczniowskiego są:                                                                                                                                                      

1) na szczeblu klas – samorządy klasowe;                                                                                             
2) na szczeblu szkoły:                                                                                                                                  

a. ogólne zebrania uczniów;                                                                                                                          
b. Szkolna Rada Uczniowska.                                                                                                               

3. Samorząd Uczniowski dla wykonania określonych zadao może powoład stałe lub 
doraźne sekcje spośród swoich członków. Każda sekcja skupia uczniów 
podejmujących działania w tym obszarze szkoły, którym jest najbardziej 
zainteresowana. O powstaniu sekcji, zakresie jej działania, zasadach funkcjonowania, 
składzie, ilości członków decyduje Samorząd Uczniowski.                                                                                     

4. Ogólne zebranie uczniów jest największą władzą Samorządu. Prawo uczestnictwa w 
tym zebraniu mają wszyscy pełnoprawni uczniowie tej szkoły.                                                                                    

5. Ogólne zebranie szkolne zwołuje Szkolna Rada Uczniowska wraz z opiekunem 
samorządu, ogłaszając termin jego odbycia z dwudniowym wyprzedzeniem.                                                          

6. O czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad zawiadamia się wszystkich 
uczniów                                             w formie komunikatów podanych w klasach.                                                                         

7. Ogólne zebranie uczniów może byd połączone z apelem szkolnym. 
8. Uchwały samorządu, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów.    

 
 

Kompetencje Szkolnej Rady Uczniowskiej. 

 

§ 7 

1. Szkolną Radę Uczniowską tworzy co najmniej 4 uczniów w tym:     
a. przewodniczący;                                                                                                                          
b. zastępca przewodniczącego;                                                                                                 
c. skarbnik;                                                                                                                               
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d. sekretarz;                                                                                                                                      
e. członkowie. 

2. Do kompetencji Szkolnej Rady Uczniowskiej  należy: 
a. opracowanie planu pracy;  

b. zdanie sprawozdania ze swojej pracy; 

c. zorganizowanie referendum oraz opracowanie ankiet w sprawach ważnych dla 

uczniów i szkoły; 

d. reprezentowanie uczniów wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej ,Rady Rodziców, 

samorządów innych szkół; 

e. podejmowanie uchwały o zmianie regulaminu samorządu. 

3. Zebrania Szkolnej Rady Uczniowskiej zwołuje przewodniczący lub opiekun samorządu 
w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.                                                     

4. Wnioski formułowane na zebraniach są przekazywane poszczególnym klasom.                         
5. Szkolna Rada Uczniowska współpracuje z samorządami klasowymi. 
 

Kompetencje przewodniczącego  Szkolnej Rady Uczniowskiej. 

 

§ 8 

 1. Do kompetencji przewodniczącego należy: 

1. reprezentowanie uczniów wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców; 

2. kierowanie pracą Samorządu; 

3. organizowanie współpracy Szkolnej Rady Uczniowskiej z samorządami klasowymi                

i organizacjami działającymi w szkole. 

 

Tryb przeprowadzenia wyborów do Szkolnej Rady Uczniowskiej. 

 

§ 9 

1. Kadencja organów Samorządu trwa jeden rok szkolny od momentu wybrania.                                     
2. Przedstawiciele uczniów z klasy najstarszej programowo wraz z opiekunem 

samorządu zobowiązani są do przeprowadzenia nowych wyborów, które powinny się 
odbyd nie później niż 30 września.                                                                                                       

3. Wybór organów Samorządu odbywa się w głosowaniu równym, tajnym                                                                  
i powszechnym.                                                                                                                                     

4. Prawo wyborcze posiadają uczniowie klas IV-VIII.                                                                                     
5. W wyborach kandydowad mogą uczniowie z klas IV-VIII .  
6. Kandydaci są wybierani przez uczniów danej klasy – mogą to byd również członkowie 

rady klasowej.  
7. Każda klasa zgłasza dwóch kandydatów.                                                                                                   
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8. Członkowie komisji wyborczej i komisji skrutacyjnej wybierani są przez opiekuna 
samorządu. W skład obu komisji wchodzą uczniowie z klas IV-VIII.  Każda z komisji 
liczy cztery osoby. Po wyznaczeniu składu komisji ich członkowie wybierają spośród 
siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.                                                                     

9. Zadaniem komisji wyborczej jest m.in. przygotowanie kart do głosowania oraz 
przeprowadzenie wyborów.                                                                                                             

10. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest przeliczenie głosów.                                                                 
11. Wybory powinny zostad poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden 

tydzieo, podczas której kandydaci mają prawo zaprezentowania swojej osoby oraz 
własnego programu działania. Plakaty wyborcze zamieszczane są na gazetce ściennej.                 

12. Wybory są przeprowadzone w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na kartach do 
głosowania dokonują wyboru poprzez zakreślenie z każdej klasy nazwiska jednego  
kandydata.                                                                                                                                      

13. Głosującemu przysługuje tylko jedna karta do głosowania.                                                                   
14. Do Szkolnej Rady Uczniowskiej wchodzą uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę 

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

zastępcą, skarbnikiem, sekretarzem itp. kolejni. Kandydaci, za obustronną zgodą, 
mogą zamienid się funkcjami. Zmiana ta może byd dokonana tylko i wyłącznie w ciągu 
dwóch dni po wyborach.                                                                                                                               

16. Po zakooczonych wyborach komisja wyborcza oraz komisja skrutacyjna przygotowują 
protokół.                                                                                                                      

17. W przypadku niewypełniania przez członka Szkolnej Rady Uczniowskiej obowiązków  i 
zadao wynikających z pełnienia danej funkcji oraz działania niezgodnego z 
regulaminem samorządu pozostali członkowie wraz z opiekunem mają prawo 
odwoład go z pełnionej funkcji. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru 
innego kandydata. 
 

 

Dokumentacja samorządu. 

 

§ 10 

       Dokumentację Samorządu tworzą:                                                                                                               

1. Regulamin Samorządu;                                                                                         
2. roczny plan  pracy Szkolnej Rady Uczniowskiej;                                                           
1. sprawozdanie z działalności Samorządu;                                                                                    
2. protokoły z zebrao;                                                                                                      
3. dokumentowanie działao w postaci zdjęd, notatek prasowych. 
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Tryb wyboru i  zadania opiekuna samorządu uczniowskiego. 

 

§  11 

1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wybierany jest spośród nauczycieli, których 
kandydatury zostały zgłoszone przez uczniów po uprzednich konsultacjach z tymi 
nauczycielami.    

2. Wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego dokonują  uczniowie klas IV–VIII  
poprzez głosowanie przygotowane przez komisję wyborczą. Może ono byd połączone 
z wyborami do Szkolnej Rady Uczniowskiej.                                                                                                                                               

3. Nauczyciel, który zdobył największą liczbę głosów zostaje opiekunem Samorządu 
Uczniowskiego w danym roku szkolnym.                                                                                                         

4. Opiekun ma prawo podjąd decyzję z kim spośród członków Rady Pedagogicznej 
chciałby  wspólnie pracowad w Samorządzie Uczniowskim.    
 

§ 12 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie: 

1. czuwad nad całokształtem prac Samorządu; 

2. pośredniczyd między uczniami a nauczycielami; 

3. doradzad i wspomagad inicjatywy uczniowskie; 

4. pośredniczyd w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach. 

 

Fundusze Samorządu. 

 

§ 13 

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

1. Dysponentami funduszy są: Szkolna  Rada Uczniowska oraz uczniowskie rady 

klasowe, każda we własnym zakresie; 

2. Dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z opiekunem Samorządu;                    

3. Fundusze Samorządu tworzy się: z dochodów uzyskanych z imprez organizowanych 

przez samorządy, z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, ze środków 

przekazywanych przez Radę Rodziców i inne organizacje oraz instytucje; 

4. Samorząd nie prowadzi własnego rachunku bankowego. Wszelkie operacje finansowe  

są ewidencjonowane przez skarbnika. 
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Przepisy koocowe. 

 

§ 14 

Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców                        

z Samorządem Uczniowskim powinny byd rozpatrywane przy udziale wszystkich 

zainteresowanych stron. 

 

§ 15 

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą byd z tego powodu 

negatywnie oceniani. 

 

§16 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalany jest przez Samorząd.    

 

§17 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem a dotyczących Samorządu 

decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z opiekunem Samorządu i Szkolną Radą 

Uczniowską. 

 

Niniejszy Regulamin uchwalono. 

 

Nawojowa Góra, 20 września 2019 r. 

 


