
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Zaborzu 

§ 1. 

Postanowienia wstępne. 

 

1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej ”samorządem“. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Samorząd działa w oparciu o prawa ( art. 85 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 

2016r.) oraz zasady niniejszego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem 

szkoły. 

§ 2. 

Uprawnienia samorządu uczniowskiego. 

 

Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi oraz Radzie Rodziców wnioski  

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak: 

1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

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 a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu  

z dyrektorem, 

5. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

§ 3. 

Struktura samorządu uczniowskiego. 

 

1. W klasach działają samorządy klasowe, które wykonują zadania samorządu uczniowskiego 

na terenie swoich klas oraz reprezentują uczniów klasy na forum samorządu szkolnego. 

2. Strukturę samorządu klasowego ustalają uczniowie klasy wraz z wychowawcą, 

dostosowując ją do potrzeb klasy. 

3. Najwyższą władzą samorządu uczniowskiego jest zebranie członków – reprezentantów 

samorządów klasowych. 

4. Wybory do Rady Samorządu odbywają się co roku, na zasadach demokratycznych zgodnie  

z regulaminem wyborów. 



5. Rada Samorządu Uczniowskiego jest władzą wykonawczą, w skład której wchodzą: 

przewodniczący samorządu uczniowskiego, zastępca przewodniczącego, trzej członkowie 

rady oraz członkowie samorządów klasowych. 

 

§ 4. 

Zadania samorządu uczniowskiego. 

 

1. Do głównych zadań samorządu uczniowskiego należy: 

a. realizacja uprawnień uczniów zawartych w § 2 

b. współpraca z Dyrekcją szkoły, 

c. dbanie o interesy wszystkich uczniów, 

d. zapobieganie konfliktom, a w razie zaistnienia konfliktu pomoc w jego rozwiązaniu, 

e. dbanie o porządek i dyscyplinę w szkole i poza szkołą. 

2. Samorząd szkolny korzysta ze środków finansowych komitetu rodzicielskiego oraz środków 

pozyskanych z własnej działalności.  

3. Samorząd działa na podstawie rocznego planu pracy, zatwierdzanego przez zebranie 

członków samorządu. 

§ 5. 

Postanowienia końcowe. 

 

1. Dyrektor szkoły jest partnerem Samorządu Uczniowskiego. 

2. Dyrektor szkoły udziela odpowiedzi na zapytania oraz ustosunkowuje się do wniosków  

i projektów Samorządu wniesionych do Dyrekcji szkoły. 

 

§ 6. 

Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego. 

 

1. Do Rady Samorządu szkolnego może kandydować każdy uczeń szkoły. 

2. Uczeń kandydujący zobowiązany jest zebrać 10 podpisów (uczniów popierających jego 

kandydaturę) i dostarczyć listę wraz z podpisami do opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

3. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 1 tygodnia przed ustalonym przez 

dyrekcję szkoły terminem. 

4. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Rady SU oraz na Opiekuna SU 

umieszczone są w kolejności alfabetycznej. 

5. Głosowanie dokonuje się poprzez oddanie głosu na jednego kandydata i wrzucenie karty  

do urny wyborczej. 

6. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów. 

7. Członkami Rady SU zostaje pierwszych 5 osób, które otrzymało największą liczbę głosów. 



8. Przewodniczącym Rady SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów  

w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Rady SU. 

9. Wiceprzewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności 

liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Rady SU. 

10. Pozostałe trzy osoby pełnią funkcje przydzielone na pierwszym zebraniu Rady SU, ich 

zadaniem jest wspieranie przewodniczącego i jego zastępcę w podejmowanych 

działaniach.  

 

 


