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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

Szkoły Podstawowej  

im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki  

w Jelnej  

 

uchwalony przez ogół uczniów w dniu 9 września 2022 r. 

 

Wstęp 

 Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie działa Szkoły Podstawowej   

im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki  w Jelnej. Jego reprezentantami są Rady 

Klasowe i Rada   Samorządu.  

Samorząd    współpracuje z Dyrektorem , Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną Szkoły. 

Zapewnia uczniom możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w sprawach ich 

dotyczących. Pobudza uczniów do  aktywności i uczy reguł  demokracji. Umożliwia 

rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły w drodze pojednania i ugody. 

Samorząd Uczniowski uczy ponadto odpowiedzialności za swoje postępowanie oraz 

wrażliwości na drugiego człowieka 

 

Podstawa prawna 

§1 

Samorząd Uczniowski działa na podstawie: 

1) ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.; 

2) Statutu Szkoły Podstawowej  im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki   

w Jelnej. 

 

Prawa , kompetencje i obowiązki  Samorządu Uczniowskiego 

 

§2 

1. Samorząd Uczniowski ma prawo:  

1) przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrekcji szkoły wnioski  

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów; 

2) reprezentować uczniów we wszystkich sprawach wobec organów szkoły; 

3) organizować życie szkolne, umożliwiając zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 
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4) prowadzić, po uzgodnieniu z Dyrektorem, akcje zarobkowe na terenie szkoły, których 

fundusze będą wykorzystywane na potrzeby szkoły i uczniów; 

5) redagować i wydawać gazetkę szkolną; 

6) wybierać nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego; 

7) organizować  pomoc  i opieki koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności   

w  nauce; 

8)  wyrażać opinie  dotyczące problemów młodzieży. 

2. Kompetencje Samorządu obejmują: 

1) uchwalanie regulaminu swojej działalności; 

2) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na 

terenie szkoły jednolitego stroju; 

3) opiniowanie wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły 

jednolitego stroju; 

4) opiniowanie wzoru jednolitego stroju; 

5) opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych; 

6) opiniowanie  ustalenia średniej ocen kwalifikującej do przyznania stypendium; 

7) opiniowanie  dodatkowych  ustalenia dni wolnych od zajęc dydaktyczno-

wychowawczych; 

8) opiniowanie długości przerw międzylekcyjnych. 

3. Samorząd Uczniowski ma obowiązek: 

1) planować pracę na dany rok szkolny przedstawiać Dyrektorowi  szkoły półroczne  

i roczne  sprawozdanie ze swojej działalności; 

2) składać wszystkim uczniom coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. 

 

Organy Samorządu Uczniowskiego 

 

§3 

1. Samorząd Uczniowski działa na dwóch szczeblach:  

1) na poziomie szkoły – Rada Samorządu Uczniowskiego   

2) na poziomie klasy – Rady Klasowe   

2. Samorząd klasowy tworzy Rada Klasowa w składzie : 

1) przewodniczący; 

2) zastępca przewodniczącego; 

3) sekretarz 

4) skarbnik; 
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3. Samorząd Szkolny  tworzą: 

1) Rada Samorządu Uczniowskiego, w skład której wchodzą: 

a) Zarząd w składzie: 

 przewodniczący SU; 

 zastępca przewodniczącego; 

 skarbnik, 

b) Członkowie Rad Klasowych – wszyscy przewodniczący z klas 1-8. 

 

§4 

 

1. Kadencja Zarządu  Samorządu Szkolnego   wyłonionego   wyborach   trwa rok . 

2. Powołanie   odbywa się w czerwcu, w drodze tajnego głosowania, w  którym biorą 

udział wszyscy uczniowie klas IV-VIII.. Wybory odbywają się zgodnie z ordynacją, 

stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu. 

3. W przypadku rezygnacji z funkcji pełnionej w Radzie Samorządu , przeprowadzane  

są wybory uzupełniające. 

4. Nowi członkowie Rady Uczniowskiej wybierani są spośród wszystkich obecnych  

na zebraniu SU członków. 
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Załącznik do regulaminu: 

 

Ordynacja wyborcza do Zarządu Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Rady Samorządu Klasowego są wybierane w klasach w terminie 7 dni od 

rozpoczęcia roku szkolnego.  

2. Zarząd  Samorządu Szkolnego wybierany  jest w głosowaniu powszechnym i 

tajnym, w ostatnim tygodniu roku szkolnego, spośród uczniów klas IV-VII . 

3. Organizatorem wyborów, które odbywają w czerwcu w roku szkolnym 

poprzedzającym kadencję, jest Rada Samorządu Uczniowskiego i samorządy 

klasowe poszczególnych klas.  

4. Każdy uczeń klasy IV-VII, ma prawo zgłosić swoją kandydaturę po uzyskaniu 

akceptacji samorządu klasy (tj. wszystkich uczniów klasy); wyrażając zgodę na 

kandydowanie ucznia do samorządu uczniowskiego klasa bierze pod uwagę takie 

cechy kandydata jak: odpowiedzialność, otwartość na pomysły, zaangażowanie, 

samodzielność, kreatywność i solidność oraz to, że kandydat powinien być kulturalny 

i nie mieć problemów w nauce.  

5. W trakcie kampanii wyborczej trwającej przez dwa tygodnie poprzedzające dzień 

wyborów kandydaci mają prawo do zaprezentowania swojego programu wyborczego 

poprzez plakaty informacyjne oraz ulotki.  

6. Organizator wyborów sporządza listy kandydatów na członków Rady Samorządu 

Uczniowskiego. 

7. Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców ma prawo zwrócić się do 

Komisji Wyborczej z umotywowanym wnioskiem o skreślenie danego nazwiska  

z listy. 

8. Uczeń może głosować tylko osobiście oddając głos na jednego wybranego przez 

siebie kandydata.  

9. Głosowanie odbywa się przygotowanej do tego celu sali. .  

10. Nad prawidłowością przebiegu głosowania czuwa komisja wyborcza złożona  

z członków rad klasowych.  

11. W czasie wyborów cały czas obecna jest komisja wyborcza oraz osoby uprawnione 

(opiekun  samorządu).  

12. Po zakończeniu głosowania komisja przystępuje do liczenia głosów i sporządzenia 

protokołu z przeprowadzonego głosowania.  

13. Protokół zostaje przekazany opiekunowi SU i Dyrektorowi Szkoły.  

14. Do zarządu wchodzą 3 kandydaci z największa liczbą głosów. 
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15. Wyniki wyborów podaje komisja do wiadomości uczniów na tablicy Samorządu.  

16. Pierwsze zebranie nowo wybranej Rady Samorządu Uczniowskiego odbywa się  

w terminie do siedmiu dni od wyboru rad klasowych..  

17. Na pierwszym zebraniu  nowo powołana Rada Samorządu Uczniowskiego rozdziela 

funkcje i ustala plan pracy.  

18. Kadencja członków Rady Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia pierwszego 

zebrania do następnych wyborów.  

 

 

 

………………………       ……………………… 

Przewodniczący  SU      Opiekun Samorządu 
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