
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 
 

Szkoły Podstawowej nr 2   

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

w Sułkowicach 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach zwany dalej „Samorządem” 

działa zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe (art. 85) z dnia 14 grudnia 

2016 r. oraz Statutem Szkoły. 

2. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Jest 

organizacją niezależną od administracji oświatowej, jakiejkolwiek 

partii, czy ugrupowania politycznego. 

3. Działalność Samorządu wspierają i nadzorują Opiekunowie                     

tj. nauczyciele wybrani spośród Grona Pedagogicznego przez 

wszystkich uczniów.  

 

II. Struktura Samorządu Uczniowskiego: 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego- zwana „Radą”. 

 W skład Rady wchodzą wszyscy Przewodniczący klas I-VIII 

lub Wiceprzewodniczący tych klas. 

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego- zwany „Zarządem”. 

 Zarząd tworzą: 

 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. 

 Zastępca Przewodniczącego Samorządu. 

 Skarbnik. 



3. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. 

4. Kadencja organów Samorządu trwa jeden rok szkolny. 

5. Zarząd raz w roku składa sprawozdanie ze swojej działalności. 

 

III. Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego. 

1. Cele: 

 kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim 

postępowaniem, 

 rozwijanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się              

z celami i zadaniami przyświecającymi społeczności szkolnej- 

uznanie ich za własne oraz dążenie do ich realizacji z własnej 

inicjatywy oraz poczucia odpowiedzialności za nie, 

 kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, 

 dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, 

 kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły,  

 promowanie wartości ukierunkowanych na dobro i piękno, 

szczególnie tych, którym wierny był patron naszej szkoły 

Stefan kard. Wyszyński. 

2. Zadania: 

 rozwijanie wśród uczniów samorządności, 

 przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie 

Rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich 

sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów takich jak: 

 prawo do zapoznania się z programem nauczania, 

 prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów                

w nauce i zachowaniu, 



 prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające 

zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem 

szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania 

własnych zainteresowań, 

 prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

 prawo do organizowania działalności kulturalnej, 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie                   

z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi w porozumieniu z Opiekunem                    

i Dyrektorem szkoły, 

 prawo do wybierania nauczyciela pełniącego rolę 

Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

3. Zwiększenie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań. 

4. Kształtowanie patriotycznej postawy i poczucia przynależności. 

5. Angażowanie się całej społeczności uczniowskiej w działalność 

charytatywną, dobroczynną, niosącą pomoc innym- wolontariat. 

6. Organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, 

sportowej, rozrywkowej oraz naukowej w szkole. 

7. Reprezentowanie uczniów przed organami szkoły tj. przed 

Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców oraz w razie 

potrzeb, w środowisku lokalnym. 

8. Zagospodarowanie tablicy Samorządu Uczniowskiego oraz bieżąca 

aktualizacja gazetek na szkolnym holu. 

 

IV. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego. 

1. Rada Samorządu: 

 zwołuje zebrania, którym kieruje Przewodniczący 

Samorządu, Opiekun Samorządu lub Dyrektor w zależności 

od potrzeb, minimum dwa razy w ciągu roku szkolnego, 



  w zebraniach Rady mają prawo uczestniczyć przedstawiciele 

Zarządu oraz Opiekunowie lub Dyrektor, 

 przyjmuje plan pracy Samorządu na dany rok szkolny, 

 może zgłaszać propozycje działań dla Zarządu, 

 uchwala Regulamin Samorządu oraz opiniuje zmiany                  

i poprawki w tym Regulaminie, 

 kontroluje zgodność działań Zarządu z niniejszym 

Regulaminem oraz Statutem Szkoły, 

 uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. 

2. Zarząd Samorządu: 

 kieruje bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego we 

współpracy z Opiekunem i Dyrektorem szkoły, 

  prowadzi dokumentację swojej działalności, eksponuje jej 

wyniki na stronie internetowej szkoły i tablicy Samorządu, 

 dokumenty podpisuje Przewodniczący Samorządu, co 

najmniej jeden z członków zarządu oraz Opiekun, 

 może powołać sekcje oraz ich liderów, których kompetencje 

określa uchwała, 

 prowadzi protokoły ze swoich spotkań, które odbywają się               

w razie potrzeb, minimum dwa razy w ciągu roku- prowadzi 

je Przewodniczący Samorządu lub członek Zarządu przez 

niego upoważniony, 

 w zebraniach Zarządu ma prawo uczestniczyć Opiekun lub 

Dyrektor szkoły, a także nauczyciele lub osoby upoważnione 

przez Dyrektora szkoły, 

 przyjmuje i rozpatruje wnioski Przewodniczącego m.in.                  

o odebranie lub nadanie funkcji członkom w trakcie trwania 



kadencji, po konsultacji z Opiekunem i we współpracy                 

z Dyrektorem szkoły: 

 odwołanie członka Zarządu może nastąpić w wyniku 

notorycznego niewypełniania przez niego obowiązków, 

braku aktywności lub prezentowania postawy 

niezgodnej z obowiązującymi zasadami oceniania 

zachowania, zawartymi w Statucie Szkoły, 

 o odwołaniu decyduje bezwzględną większością głosów 

Zarząd, w uchwale podjętej w trakcie tajnego 

głosowania, w którym bierze udział co najmniej pięciu 

członków, 

 o wynikach głosowania każdorazowo informowana jest 

Rada Samorządu Uczniowskiego, 

 w miejsce odwołanego członka Zarządu powołuje się 

kolejnego z listy kandydatów do Zarządu, który 

otrzymał największą liczbę głosów w ostatnich 

wyborach szkolnych, 

 w razie odwołania lub ustąpienia któregokolwiek                

z członków Zarządu w czasie trwania jego kadencji- 

jeżeli w wyborach nie startowała większa liczba 

uczniów- przysługuje prawo kooptacji spośród uczniów 

szkoły (klasy IV-VIII), jednakże liczba członków 

dokooptowanych w stosunku do reszty Zarządu nie 

może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących              

z wyborów. 

3. Przewodniczący Samorządu: 

 kieruje pracą Zarządu we współpracy z Opiekunem                  

i Dyrektorem szkoły, zgodnie z przyjętym Planem Pracy, 

Regulaminem Samorządu i Statutem Szkoły, 

 reprezentuje społeczność uczniowską na szkolnych                    

i pozaszkolnych uroczystościach oraz wydarzeniach, 



 pośredniczy na linii uczniowie-nauczyciele-Dyrektor, 

 wybiera spośród członków Zarządu osobę, której powierza 

pełnienie swoich obowiązków do końca kadencji- w razie 

rezygnacji z pełnionej funkcji Przewodniczącego, 

ustąpienia, bądź innych nadzwyczajnych okoliczności, 

 prezentuje wzorową postawę w każdej sytuacji. 

 

V. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. 

1. Opiekę nad Samorządem można powierzyć więcej, niż jednemu 

nauczycielowi, wybieranemu spośród Grona Pedagogicznego. 

2. Nauczyciel powinien wyrazić zgodę na pełnienie funkcji 

Opiekuna. 

3. Opiekun Samorządu jest wybierany przez wszystkich uczniów 

klas I-VIII. 

4. Kadencja Opiekuna trwa jeden rok szkolny. 

5. Główne zadania Opiekuna” 

 służy swoją pomocą i doświadczeniem w pracy 

Samorządu, 

 czuwa nad całokształtem działalności Samorządu, 

 monitoruje i wspiera prace Samorządu, 

 informuje uczniów o uchwałach Rady Pedagogicznej 

   dotyczących spraw uczniowskich, 

 nadzoruje zgodność działalności Samorządu 

Uczniowskiego z prawem oświatowym, Regulaminem 

Samorządu oraz Planem Pracy Samorządu, przyjętym na 

dany rok szkolny, 



 promuje działania Samorządu na stronie internetowej 

szkoły, w lokalnych mediach oraz poprzez zamieszczanie 

informacji na tablicy Samorządu Uczniowskiego. 

VI. Kadencja władz, wybory do Samorządu Uczniowskiego. 

1. Ogólne zasady: 

 kadencja organów Samorządu trwa jeden rok szkolny, 

 członkami władz Samorządu mogą być wyłącznie 

uczniowie szkoły z klas IV-VIII. W chwili odejścia ucznia ze 

szkoły automatycznie przestaje on być członkiem 

Samorządu i jego władz, 

 wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, powszechnym, 

w którym uczestniczą wszyscy uczniowie z klas I-VIII, przy 

nieograniczonej liczbie kandydatów z klas IV-VIII, 

 wybory do Samorządu przeprowadza Komisja Wyborcza 

powołana zgodnie z wytycznymi Regulaminu Wyborów. 

 wyniki wyborów publikowane są na stronie internetowej 

szkoły, tablicy Samorządu oraz są przedstawiane przez 

Opiekuna Radzie Pedagogicznej. 

2. Wybory do Rady Samorządu: 

 odbywają się na godzinie do dyspozycji wychowawcy, 

najpóźniej do końca września danego roku szkolnego, 

 przeprowadza je wychowawca każdej klasy, 

 wybiera się Przewodniczącego klasy, jego zastępcę oraz 

skarbnika, 

 wychowawca informuje Opiekuna Samorządu    

Uczniowskiego o wynikach klasowych wyborów                       

i wskazuje jego przedstawiciela do reprezentowania 

swojej klasy w Radzie Samorządu.   

3. Wybory do Zarządu: 



 odbywają się w głosowaniu powszechnym i tajnym na 

szkolnym holu, w czerwcu- najpóźniej tydzień przed 

zakończeniem danego roku szkolnego, 

 przeprowadza je Komisja Wyborcza, powołana zgodnie                   

z wytycznymi Regulaminu Wyborów,  

 szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Zarządu 

określa Regulamin Wyborów, 

 wybiera się minimum trzech członków Zarządu                       

tj. Przewodniczącego, jego zastępcy i skarbnika, 

 wyniki wyborów podaje się do publicznej wiadomości.  

4. Wybory Przewodniczącego Samorządu: 

 Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje 

uczeń, który uzyskał najwięcej głosów w wyborach do 

Zarządu i wyraża zgodę na pełnienie tej funkcji. Jeżeli 

uczeń nie wyraża zgody, Przewodniczącym zostaje uczeń, 

który uzyskał kolejny najwyższy wynik. 

 Zastępcą Przewodniczącego oraz Skarbnikiem Samorządu 

zostają uczniowie, którzy uzyskali drugi i trzeci najwyższy 

wynik w wyborach, 

 Przewodniczący przyjmuje na siebie obowiązki wynikające 

z niniejszego Regulaminu oraz zawarte w Planie Pracy 

Samorządu na dany rok szkolny, 

 prezentuje wzorową postawę na co dzień,  

 reprezentuje uczniów podczas wydarzeń i uroczystości 

szkolnych oraz w środowisku lokalnym. 

 

VII. Komisje i sekcje. 

1. W celu realizacji zadań Zarząd może powołać komisje i sekcje. 



2. Powołanie komisji i sekcji może mieć charakter stały lub 

nadzwyczajny. 

3. Kadencja komisji i sekcji trwa jeden rok szkolny (np. Komisja 

Wyborcza). 

4. Przy powołaniu komisji i sekcji należy określić ich nazwę, zakres 

działalności, kompetencje i skład osobowy. 

5. O powołaniu komisji i sekcji decyduje Zarząd w porozumieniu             

z Opiekunem Samorządu i we współpracy z Dyrektorem szkoły. 

 

VIII. Postanowienia końcowe. 

1. Wniosek o dokonanie zmian w niniejszym Regulaminie mogą 

zgłaszać: Zarząd Samorządu, 1/3 członków Rady, Opiekun, 

Rada Pedagogiczna, nauczyciele, Dyrektor szkoły. 

2. Zgłoszone poprawki są poddawane głosowaniu na najbliższym 

posiedzeniu Rady Samorządu Uczniowskiego lub w wyniku 

nadzwyczajnego ogłoszenia posiedzenia tej Rady. 

3. Zmiany w Regulaminie Samorządu są uchwalane w obecności 

minimum 2/3 członków Zarządu i Rady, zwykłą większością 

głosów. 

4. O zmianach w Regulaminie są informowani wszyscy uczniowie 

szkoły oraz Rada Pedagogiczna. 

 

 

 

 

 


