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Regulamin 

Samorządu Uczniowskiego 

w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych  

w Chruślinie 
 

§1 

 

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. 

 

§2 

 

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie działała Samorząd Uczniowski 

zwany dalej „samorządem”. 

 

§3 

 

Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły, spośród których wybiera się przedstawicieli 

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

 

§4 

 

Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. 

 

§5 

 

Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

Szkoły we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów 

Samorządu Uczniowskiego oraz 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 i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań; 
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4) prawo redagowania gazetki szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie    

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej 

dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

 

§6 

Cele Samorządu Uczniowskiego: 

Samorząd uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest: 

1) Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły. 

2) Aktywizowanie życia społecznego w szkole. 

3) Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, stwarzanie warunków do aktywności 

społecznej, samokontroli i samooceny uczniów. 

4) Kształtowanie umiejętności racjonalnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu. 

5) Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi. 

6) Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności 

szkolnej. 

7) Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej 

atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom. 

8) Tworzenie  warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia                   

i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły. 

 

§7 

 

Zadania Samorządu Uczniowskiego: 

1) Organizowanie i zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego wypełniania obowiązków 

szkolnych. 

2) Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych. 

3) Czynne uczestniczenie w życiu szkoły, współtworzenie obowiązujących zasad, współudział          

w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły. 

4) Przedstawianie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności 

uczniowskiej. 

5) Współdziałanie z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom 

należytych warunków do nauki i udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

losowej lub mających trudności w nauce. 

6) Organizacja imprez kulturalnych: 

 apele i akademie okolicznościowe, 

 imprezy sportowe, 

 dyskoteki. 

7) Współudział w wydawaniu gazety szkolnej. 

8) Zamieszczanie informacji o pracach Samorządu Uczniowskiego, organizowanych imprezach na 

ściennej gazetce samorządu. 

9) Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie znaczących sporów między uczniami. 

10) Organizowanie kontaktów ze społecznościami uczniowskimi innych szkół. 
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§8 

 

Organy Samorządu Uczniowskiego: 

Samorząd jest dwustopniowy: 

1. Samorząd Klasowy w osobach: 

 przewodniczący 

 zastępca 

 skarbnik. 

2. Samorząd Szkolny w osobach: 

 przewodniczący 

 zastępca 

 sekretarz. 

Oba stopnie są niezależne w zakresie swego działania, działają na terenie klasy (Samorząd Klasowy) lub 

szkoły (Samorząd Szkolny). 

 

§9 

 

Wybór Samorządu Klasowego: 

1. Samorząd Klasowy wybierają uczniowie danej klasy w osobach: przewodniczącego, zastępcy        

i skarbnika na okres jednego roku szkolnego.  

2. Kandydatów mogą zgłaszać uczniowie danej klasy a ci kandydaci muszą wyrazić zgodę na 

pełnienie danych funkcji w klasie. 

3. Wyborów dokonuje się w głosowaniu tajnym a głosują wszyscy uczniowie danej klasy. 

4. Przewodniczącym zostaje uczeń, który uzyskał w wyborach najwyższą liczbę głosów, zastępcą 

uczeń, który uzyskał w wyborach drugie miejsce pod względem liczy głosów. 

5. W wyborach do samorządu klasowego powinni kandydować uczniowie obdarzeni zaufaniem 

społeczności klasowej i co najmniej dobrą oceną z zachowania. 

6. W przypadku, gdy przewodniczący lub jego zastępca rezygnują z zajmowanego stanowiska, 

funkcja jest pełniona jednoosobowo do końca kadencji. Rezygnacja z zajmowanego stanowiska 

może nastąpić w uzasadnionych przypadkach z wyprzedzeniem jednego miesiąca od daty 

zgłoszenia rezygnacji. 

7. Wybory do samorządu klasowego odbywają się do 20 września każdego roku szkolnego. 

8. Samorząd klasowy poszczególnych klas reprezentują ich interesy i współdziałają ze sobą na 

różnych płaszczyznach życia w szkole. 

 

§10 

 

Wybory Samorządu Szkolnego: 

1. Samorząd Szkolny wybierają wszyscy uczniowie z klas I – VI w osobach: przewodniczącego, 

zastępcy i sekretarza na okres jednego roku szkolnego. 

2. Kandydaci sami zgłaszają swoje kandydatury. Mogą to być uczniowie z klas IV – VI obdarzeni 

zaufaniem społeczności szkolnej i co najmniej dobrą oceną z zachowania.  Kandydaci prezentują 

swoje kandydatury na gazetce samorządu. 
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3. Wyborów dokonuje się do 30 września danego roku szkolnego w głosowaniu tajnym a głosują 

wszyscy obecni uczniowie z klas I – VI. Na kartach do głosowania zaznacza się tylko jedno 

nazwisko spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów. 

4. Przewodniczącym zostaje uczeń, który uzyskał w wyborach najwyższą liczbę głosów, zastępcą 

uczeń, który uzyskał drugie miejsce pod względem liczby głosów. 

5. Zastępca jest najbliższym współpracownikiem przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 

Władze samorządu reprezentują interesy wszystkich uczniów naszej szkoły. 

6. W przypadku, gdy przewodniczący lub jego zastępca rezygnują z zajmowanego stanowiska, 

funkcja jest pełniona jednoosobowo do końca kadencji. Rezygnacja z zajmowanego stanowiska 

może nastąpić w uzasadnionych przypadkach z wyprzedzeniem jednego miesiąca od daty 

zgłoszenia rezygnacji. 

 

 

§11 

 

Wybór opiekunów samorządu: 

1. Kandydatów na opiekunów samorządu proponuje Rada Pedagogiczna do 15 września w danym 

roku szkolnym. Kandydaci muszą wyrazić zgodę a pełnienie funkcji opiekuna samorządu. 

2. Do 20 września uczniowie klas I – VI wybierają 2 opiekunów samorządu spośród zgłoszonych 

kandydatów. 

3. Wybór kandydatów odbywa się w głosowaniu tajnym: każdy uczeń oddaje jeden głos na 

nauczyciela z klas młodszych i jeden głos na nauczycieli z klas starszych. 

4. Opiekunami zostają nauczyciele z największą liczbą głosów. 

5. W razie równej liczby głosów ogłasza się następnego dnia dodatkowe wybory spośród 

kandydatów, którzy w pierwszej turze wyborów uzyskali identyczną liczbę głosów. 

6. Kadencja opiekuna samorządu trwa jeden rok szkolny. 

7. Opiekunowie są doradcami służącymi swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

§12 

 

 

 Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

 regulamin Samorządu Uczniowskiego, 

 plany pracy, 

 sprawozdania . 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekunowie SU:                 Członkowie SU:                   Dyrektor szkoły: 

  

 

 

 


