
 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej 
 im. Armii Krajowej w Jabłonnie 

 

Regulamin Zawiera: 
Rozdz. I Nazwa, siedziba, charakter prawny. 

Rozdz. II Cele działalności SU 

Rozdz. III Zadania SU 

Rozdz. IV Opiekun SU 

Rozdz. V Obowiązki opiekuna SU 

Rozdz. VI Organy Samorządu Uczniowskiego ich kompetencje, struktura i tryb odwołania 

Rozdz. VII Ordynacja wyborcza Samorządu Uczniowskiego 

Rozdz. VIII Finanse Samorządu Uczniowskiego 

Rozdz. IX Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 

Rozdz. X Tryb dokonywania zmian w regulaminie Samorządu Uczniowskiego 

Rozdz. XI Postanowienia końcowe 

 

Rozdział I: Postanowienia ogólne 

§1 
1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w 

Jabłonnie.  

2. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły Podstawowej.  

3. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego 

władz. 

4. Samorząd Uczniowski posiada logo. 

 

§2 
Samorząd uczniowski, działający w SP im. Armii Krajowej, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o 

systemie oświaty z dn. 7 IX 1991r. (Dz. U. z 1991r., nr 95, poz. 425), Statutu SP oraz niniejszego 

Regulaminu. 

 

Rozdział II: Cele działalności Samorządu Uczniowskiego  

§3 

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: 

a. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i 

stawianymi wymaganiami; 

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

c. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań; 

d. prawo redagowania gazetki szkolnej; 

e. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z 

jej Dyrektorem; 

f. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

 

Rozdział III: Zadania Samorządu Uczniowskiego 

§4 
Główne zadania Samorządu to: 

1. Reprezentowanie społeczności uczniowskiej szkoły 

2. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i 

możliwościami organizacyjnymi. 



 

 

3. Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności 

szkolnej. 

4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły. 

5. Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery 

w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom. 

6. Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i 

współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły. 

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

8. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w 

realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. 

9. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność 

Szkoły. 

10. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w 

nauce. 

 

Rozdział IV: Opiekun/ Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 

§5 
1. Opiekę nad SU sprawuje Opiekun /Opiekunowie SU liczbie 1-2, wybrany/wybrani demokratycznie 

w wyborach na okres 3-5 lat, nie później jednak niż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. 

2. Opiekun /Opiekunowie są wybierani spośród  zaproponowanych przez uczniów na to stanowisko 

 nauczycieli, muszą oni jednak wyrazić na taką kandydaturę zgodę. 

2. Opiekun/Opiekunowie  Samorządu Uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora obrad Rady 

Samorządu Uczniowskiego prowadzonych przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest/są 

koordynatorem/ami jej działalności. 

 

Rozdział V: Obowiązki Opiekuna/Opiekunów Samorządu Uczniowskiego 

§6 
Do obowiązków Opiekuna/Opiekunów SU należy: 

1. Czuwanie nad całokształtem prac SU 

2. Wspieranie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych 

3. Inspirowanie uczniów do działania 

4. Pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną 

5. Kontrolowanie prawidłowości rozliczeń finansowych 

6. Informowanie młodzieży o postanowieniach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw 

uczniowskich 

7. Sporządzanie Planu Pracy SU na bieżący rok szkolny 

8. Przedstawienie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności SU 

 

Rozdział VI: Organy Samorządu Uczniowskiego ich kompetencje, struktura i tryb odwołania 

§7 
Do wybieranych organów SU należą: 

1. Samorząd klasowy: gospodarz, z-ca gospodarza, skarbnik, łącznik z biblioteką 

2. Rada Samorządów Klasowych /1 przedstawiciel z każdej klasy na poziomach IV, V, VI, VII, VIII 

spośród Samorządu Klasowego/ 

3. Zarząd SU, który składa się z: 

a. Przewodniczącego SU 

b.  I z-ca przewodniczącego SU 

c. II z-ca przewodniczącego SU 

§8 
Radę Samorządów Klasowych tworzą przedstawiciele Samorządów Klasowych klas IV-tych, V- 

tych, VI-tych, VII-ych, VIII-ych(jeden z każdej klasy) ich zadaniem jest: 

a. Przedstawianie potrzeb uczniów 



 

 

b. Inspirowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej, charytatywnej, poprawiającej bezpieczeństwo w szkole. 

c. Informowanie uczniów o działalności Zarządu SU, podejmowanych decyzjach, akcjach 

d. Uczestniczenie w spotkaniach RSK i realizacja celów SU.  

 

§ 9 
Do kompetencji Samorządu Klasowego należy przede wszystkim: 

a.  Ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym; 

b.  Reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli; 

c.  Reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych; 

d.  Występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych; 

e.  Udział w pracach organizowanych przez radę samorządu szkolnego; 

f.  Informowanie klasy o postanowieniach i pracach rady samorządu szkolnego; 

g.  Inne zadania nałożone przez klasę, Radę Samorządu Uczniowskiego oraz Zarząd SU. 

h.  Uczniowie mogą powoływać klasowego/szkolnego rzecznika praw dziecka i ucznia 

poprzez głosowanie w demokratycznych wyborach. 

 

§10 
Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy: 

a. Współpraca z Zarządem SU i Opiekunem/Opiekunami SU 

b. Opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU 

c. Zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU 

d. Zorganizowanie referendum oraz opracowanie ankiet w sprawach ważnych dla uczniów i 

szkoły 

e. Opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego SU 

f. Spotkania RSK odbywają się raz w tygodniu /nie rzadziej niż raz w miesiącu/ 

 

§11 
Do kompetencji Zarządu SU należy: 

a. zwoływanie i prowadzenie zebrań/ co najmniej raz w miesiącu/ 

b. Inicjowanie i koordynowanie działań uczniowskic 

c. Opracowanie wraz z Opiekunem/Opiekunami rocznego planu pracy SU 

d.  Identyfikowanie potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby 

e. Przedstawianie Opiekunowi, Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków, 

sugestii członków SU 

f. Zbieranie, archiwizowanie bieżącej dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez 

SU 

§12 
Do obowiązków członków Zarządu SU należy: 

a. Uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU /działania wynikające z 

kompetencji  Zarządu SU/ 

b. Stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrekcji 

c. Uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów 

d. Włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU 

 

§13 
Odwołanie członka Rady samorządu Uczniowskiego: 

1. Członka Rady Samorządu Uczniowskiego można odwołać, jeżeli narusza regulamin 

Samorządu Uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach Rady Samorządu Klasowego. 

2. Sprawę rozpatruje Rada Samorządu Uczniowskiego poprzez głosowanie tajne, równe i 

bezpośrednie. 



 

 

3. Na miejsce odwołanego członka Rady Samorządu Uczniowskiego powołuje się ucznia, 

który ponownie zostaje wyłoniony na forum klasy, pod kierunkiem wychowawcy podczas 

pierwszej po odwołaniu godziny wychowawczej. 

4. Członek Rady Samorządu Uczniowskiego może sam zrezygnować z działalności w radzie. 

Stasuje się wtedy § 13, punkt 3 rozdziału V. 

 

§14 
Zebrania Rady Samorządu zwołuje Zarząd SU lub/i Opiekun/Opiekunowie Samorządu nie rzadziej niż raz 

w miesiącu. 

§15 
Uchwały rady samorządu podejmowane są większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 członków. 

§16 
1. Sekcje Samorządu powołuje na jednym z pierwszych zebrań w bieżącym roku szkolnym Zarząd SU 

 i opiekun/opiekunowie w celu usprawnienia swej działalności. 

2. Przewodniczący poszczególnych sekcji tworzą grupy spośród członków Rady Samorządu 

Uczniowskiego koordynując ich pracami. 

3. Składy sekcji zatwierdzane są przez Radę Samorządu w głosowaniu jawnym. 

4. Członkowie poszczególnych sekcji mogą być odwołani przez przewodniczącego sekcji lub Zarząd 

SU oraz opiekuna/opiekunów, jeżeli nie wypełniają swoich obowiązków. 

 

Rozdział VII: Ordynacja wyborcza Samorządu Uczniowskiego 

§17 
Organy wybieralne SU:  

1. Przedstawiciele Samorządów Klasowych wybierani są, co roku we wrześniu: 

a. Każdy wychowawca przeprowadza wybory w klasach na pierwszej lub drugiej godzinie 

wychowawczej, ale nie później niż na trzeciej godzinie wychowawczej. 

b. Wychowawca czuwa nad prawidłowym przebiegiem wyborów. 

c. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę 

głosów uzyskanych wśród klasy. 

d. Uczeń wchodzący w skład Samorządu Klasowego powinien: 

                          - być odpowiedzialny za siebie i zespół klasowy  

                          - rzetelnie podejmować i wykonywać różne zadania 

                          - być kreatywny w pomysłach i działaniach 

                        - cieszyć się sympatią i uznaniem wśród społeczności szkolnej /w klasie, w grupie 

rówieśniczej, wśród nauczycieli/ 

                       - być otwarty na współpracę i dialog z innymi 

2. Wybory do Samorządu Uczniowskiego są tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe. 

§18 
Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.  

§19 
Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń, który w poprzednim roku 

szkolnym uzyskał ocenę z zachowania nie niższą niż „dobrą”. 

§20 
1. Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w skład, 

której wchodzą uczniowie klas ósmych, w ilości dwóch z każdej klasy, wybrani przez klasę i 

wychowawców; obserwatorami podczas wyborów są uczniowie klas trzecich, w ilości 1-3; 

opiekę sprawują opiekunowie/opiekun SU  

2. Wybory odbywają się w drugim tygodniu września. 

§21 
Szkolna Komisja Wyborcza powołana jest tygodzień przed wyborami. Do jej obowiązków 

należy: 

a. Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów  



 

 

b. Ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej nie później niż 

na tydzień przed terminem wyborów. 

c. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. 

d. Obliczenie głosów. 

e. Ogłoszenie wyników. 

 

§22 
Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU dokonują się w następujący sposób: 

1. Kandydatami do ZSU mogą być wszyscy uczniowie klas IV-VII 

2. Kandydujący uczeń powinien legitymować się, co najmniej oceną dobrą z zachowania, uzyskać 

poparcie 2 nauczycieli oraz co najmniej 10 uczniów. 

3. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą od drugiej połowy czerwca i pierwszy tydzień września 

wg zasad określonych przez Zarząd SU i Radę SU. 

4. Głosowanie odbywa się w sposób tajny, bezpośredni, większościowy i demokratyczny. 

5. W głosowaniu biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VIII 

6. Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów, pozostali kolejni zostają: 

I i II z-cą przewodniczącego. 

7. Jeżeli ze względu na równą liczbę głosów zaistnieje trudność w podzieleniu mandatów, Szkolna 

Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające. 

 

§ 23 
1. W razie konieczności regulamin wyborów może zostać uzupełniony o kolejne punkty na 

zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego. 

 

Rozdział VIII: Finanse Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Konto Samorządu Uczniowskiego zasilane jest dobrowolną składką członkowską w kwocie 2 zł na 

rok od każdego ucznia klas IV-VIII 

2. Składka musi być zatwierdzona przez Radę Samorządu Uczniowskiego. 

3. Samorząd ma prawo organizować zbiórki surowców wtórnych, aukcje prac uczniów itp. w celu 

zdobycia środków na potrzeby prowadzenia swojej działalności w porozumieniu z Dyrektorem 

Szkoły oraz Radą Rodziców. 

 

Rozdział IX: Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 

§24 
Dokumentację Samorządu Uczniowskiego stanowią: 

 Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

 Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego. 

 Notatki z zebrań Rady Samorządu Uczniowskiego. 

 Ewidencja dochodów i wydatków Samorządu Uczniowskiego. 

 Sprawozdania z działalności Samorządu Uczniowskiego. 

 

Rozdział X: Tryb dokonywania zmian w regulaminie Samorządu Uczniowskiego 

§25 
 Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Zarządu SU przez minimum 3 

członków Rady SU. 

 Zmiany w Regulaminie SU uchwala Zarząd SU, Rada SU w głosowaniu jawnym w trybie 

podejmowania uchwał. 

 Moc prawną uzyskuje Regulamin SU po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną, 

 

Rozdział XI: Postanowienia końcowe 

§ 26 
Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani. 



 

 

§ 27 
 Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami 

kandydatów do Zarządu SU.  

 Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie 

na stronie szkoły www.sp-jablonna.pl w zakładce: Dokumenty 

           oraz wywieszany na tablicy ogłoszeń SU. 

§ 29 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu Uczniowskiego 

decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem/Opiekunami i Zarządem SU. 

 


