
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO       

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GAWLIKACH WIELKICH 

 
 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz.U.2017 poz.59 z późn.zm.) 

2. Statut Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich. 

Regulamin zawiera: 

I. Postanowienia ogólne wynikające z Art. 85 ,,Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe” 

II. Organy Samorządu Uczniowskiego. 

III. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego. 

IV. Działalność gospodarczą Samorządu Uczniowskiego. 

V. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego. 

VI. Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

VII. Postanowienia końcowe Samorządu Uczniowskiego. 

I. Postanowienia ogólne wynikające z Art. 85 ,,Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo 

Oświatowe” : 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej "Samorządem". 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania określa Regulamin Wyborów Samorządu Uczniowskiego.  

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

5. Samorząd ma prawo do przedstawiania Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi opinii 

we wszystkich sprawach szkoły i wniosków dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, 

tj.: 

a) prawa do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, stawianymi wymaganiami, 

b) prawa do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu, 

c) prawa do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

d) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

e) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem, 

f) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

II. Organy Samorządu Uczniowskiego 

Organami Samorządu są: 

A. Przewodniczący Samorządu.  

B. Rada Samorządu.  

C. Sekcje stałe i doraźne.  

D. Samorządy klasowe. 

Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok. Wybory odbywają się w czerwcu. 

A. PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 

 Reprezentuje Samorząd wobec Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

 Kieruje pracą Samorządu. 

 Organizuje współdziałanie z samorządami klasowymi. 

 Zwołuje i prowadzi zebrania. 

B. RADA SAMORZĄDU: 

1. Jest organem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej, powołanym w celu 

współdziałania z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. 

2. Reprezentuje interesy wszystkich uczniów. 

3. Przedstawiciele Rady SU mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rad Pedagogicznych  

i zebraniach Rady Rodziców.  

4. Rada SU ustala i zatwierdza plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny oraz 

czuwa nad terminowością realizacji. 

5. Współtworzy regulaminy, przepisy, podejmuje i proponuje uchwały. 



6. Przedstawia wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej we wszystkich 

sprawach dotyczących praw uczniów. 

7. Przedstawiciel Rady SU wchodzi w skład komisji powołanej przez Dyrektora w przypadku 

stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

8. Ma prawo do wydawania opinii w sprawie ucznia odwołującego się do Dyrektora od 

statutowej kary. 

9. Samorząd Uczniowski opiniuje program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

10. Samodzielnie przygotowuje imprezy kulturalne, oświatowe, rozrywkowe, sportowe, konkursy, 

pracę na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia, zgodnie z własnymi potrzebami  

i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły. 

11. Pomaga w organizowaniu i przeprowadzaniu wszelkich imprez organizowanych na terenie 

szkoły zgodnie z kalendarzem imprez (np. apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny, 

spotkań noworocznych i dyskotek.) 

12. Członkowie Rady reprezentują szkołę na zewnątrz. 

13. Prowadzi gazetkę ścienną w celu informowania uczniów o swej działalności. 

14. Rada ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

15. Rada Samorządu składa się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza, członków 

poszczególnych sekcji oraz przedstawicieli rad klasowych. 

16. Zebrania Rady zwołuje przewodniczący lub opiekun w zależności od potrzeb, nie rzadziej 

jednak niż raz w miesiącu. 

17. Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy jej członków.  

18. Członkostwa w Radzie SU mogą być pozbawieni uczniowie, którzy: 

 nie przestrzegają regulaminu szkolnego i lekceważą podstawowe obowiązki ucznia. 

 uchylają się od wypełniania obowiązków wynikających z działalności Samorządu. 

 nie uczestniczą w spotkaniach, posiedzeniach Rady. 

19. Odwołania członka Rady SU dokonują pozostali członkowie RSU bezwzględną większością 

głosów. 

20. W miejsce odwołanego członka może wejść następna osoba z listy bądź zgłaszająca 

indywidualnie chęć pracy w Radzie SU. 

21. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz 

jego władz. 

B. SEKCJE STAŁE I DORAŹNE 

Do poszczególnych sekcji mogą należeć również uczniowie chętni do pracy na rzecz szkoły, nie 

będący członkami Rady SU. 

III. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego. 

A. ORDYNACJA WYBORCZA 

1. Organy wybieralne SU: Zarząd SU, oraz Opiekun SU wybierani są co roku w czerwcu,  

a wybory przedstawicieli Samorządów Klasowych we wrześniu. Wybory do organów SU są 

równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe. 

2. W wyborach uczestniczą wszyscy uczniowie klasy III edukacji wczesnoszkolnej oraz klas IV - 

VIII szkoły podstawowej (do 2018/2019r. także oddziały gimnazjalne). 

3. Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły i nie sprawiający kłopotów 

wychowawczych z minimum dobrą oceną z zachowania i dobrymi wynikami w nauce. 

4. Kandydaci powinni przedstawić komisji wyborczej odpowiednią liczbę podpisów uczniów 

(10), którzy ich popierają, popierający powinni być z innej klasy, niż kandydat. 

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

6. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na: 

a) stałego członka Zarządu SU – posiada każdy uczeń szkoły, 

b) Przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy, 

c) Opiekuna SU – posiada każdy członek rady pedagogicznej. 

7. Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 3. godzinie 

wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa 

wychowawca. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu 

uzyskała największą ilość głosów. 



8. Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU oraz Opiekuna SU przeprowadza Szkolna Komisja 

Wyborcza w skład której wchodzi 1 wybrany przedstawiciel każdej klasy, który nie jest 

kandydatem. 

9. Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 3 tygodnie przed ustalonym przez Dyrektora 

szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy: 

a. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów, 

b. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej 

przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów, 

c. przygotowanie wyborów, 

d. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów, 

e. przeprowadzenie wyborów, 

f. obliczenie głosów, 

g. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników. 

B. PRZEBIEG WYBORÓW OGÓLNOSZKOLNYCH: 

1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym przez Dyrektora 

szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą. 

2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU oraz na Opiekuna SU 

umieszczone są wg numerów uzyskanych podczas losowania. 

3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym 

miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji, złożenie podpisu 

na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie 

karty do urny wyborczej. 

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

5. Członkami Zarządu SU zostaje pierwszych 8 osób, które otrzymało największą liczbę głosów.  

6. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów  

w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU. 

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

głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU. 

8. Jeżeli ze względu na równą liczbę głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność  

w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające. 

C. CZAS TRWANIA KADENCJI 

1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie: 

a. rezygnacji, 

b. końca kadencji, 

c. po ukończeniu nauki w szkole. 

2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie: 

a. rezygnacji, 

b. końca kadencji, 

c. odwołania decyzją Dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej. 

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji: 

a. w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą 

jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory, 

b. w miejsce stałych członków Zarządu SU - Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na 

czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, 

c. w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego 

pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne, 

d. w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – Zarząd SU w ciągu miesiąca od chwili 

wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie 

obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły. 

IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 

1. Samorząd Uczniowski może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania jego 

działalności.  

2.Samorząd Uczniowski może uzyskiwać dochody ze/z: 

 zorganizowanych imprez tj. sprzedaż biletów na dyskotekę, z loterii fantowej, kiermaszu prac 

uczniów, sprzedaży gazetki szkolnej, 

  środków przekazanych przez sponsorów, 



  dobrowolnych składek uczniów, 

  zbiórki surowców wtórnych. 

V. DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 

Dokumentację Samorządu tworzą: 

 Regulamin Samorządu. 

 Rozliczenia finansowe. 

 Półroczne i roczne sprawozdania z działalności. 

VI. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego, którego kadencja trwa jeden rok: 

 Kieruje całokształtem prac Samorządu, czuwa nad prawidłowym jego działaniem i udziela 

pomocy uczniom w realizacji zadań. 

 Reprezentuje Samorząd przed organami szkoły. 

 Podpisuje uchwały Rady Samorządu Uczniowskiego. 

 Odpowiada za realizację uchwał Samorządu Uczniowskiego. 

 Informuje młodzież o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących praw uczniów. 

 Rozwiązuje sprawy sporne dotyczące konfliktów między uczniami, zapobiega konfliktom 

między uczniami i nauczycielami. 

 Prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 

1. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców  

z Samorządem powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. 

2. Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z Regulaminem Samorządu. 

3. Regulamin będzie zatwierdzony w głosowaniu. 

4. Niniejszy Regulamin stosuje się łącznie ze Statutem Szkoły od dnia uchwalenia. 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego zatwierdzony Uchwałą SU dn. 04.01.2018 r. 

Przewodniczący SU, Maciej Przyłucki 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Małgorzata Waszkielewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


