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Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Szkoły Podstawowej im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach 

z klasami integracyjnymi 
 

Rozdział I 

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

Art. 1.  

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 

września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425 z późniejszymi 

zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.  

 

Art. 2.  

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Samorząd jest jedynym 

reprezentantem ogółu uczniów Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie 

przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.  

 

Art. 3.  

1. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w 

celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i przedstawicielami 

Rodziców.  

2. Rada SU reprezentuje interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy Rady SU ustala 

niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę SU.  

 

Art. 4. 

Główne zadania Samorządu to:   

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

2. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad, 

współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań 

szkoły.  

3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w 

działalność szkoły.  

4. Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej zgodnie z potrzebami 

uczniów i możliwościami szkoły.  

5. Organizowanie pomocy dla uczniów, będących w trudnej sytuacji losowej lub 

mających trudności w nauce.  

6. Spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, 

przedsięwzięciach.  

7. Pomoc w przeprowadzaniu apeli i uroczystości szkolnych. 

 

Art. 5.  

Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz 

Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach 

dotyczących realizacji celów SU oraz podstawowych praw uczniów.  
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Rozdział II 

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

Art. 1  

Organami Samorządu Uczniowskiego są dwa główne podzespoły, które ściśle z sobą 

współpracują:  

a. Samorząd, skupiający uczniów klas I-VII szkoły podstawowej,  

b. Samorząd, skupiający uczniów gimnazjum.  

 

Art.2  

1. Każdy z podzespołów posiada Radę Samorządu Uczniowskiego, w skład której 

wchodzą:  

a. Przewodniczący,  

b. Zastępca Przewodniczącego,  

c. Sekretarz,  

d. Członkowie.  

2. Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji, 

przewodniczy zebraniom.  

3. Uprawnienia Rady:  

a. Powołuje komisję wyborczą, przeprowadzającą wybory do Rady SU.  

b. Uchwala Regulamin SU.  

c. Ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny.  

 

 

Rozdział III 

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

Art. 1  

Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego.  

 

Art. 2  

Uczniowie, którzy chcą kandydować do Rady SU zgłaszają się osobiście lub są zgłaszane 

przez Samorządy Klasowe. 

 

Art.3  

Tryb wyboru Rady SU:  

1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w 

głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

2. Członkami Rady zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.  

3. W celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje komisję wyborczą, w skład 

której nie mogą wchodzić osoby kandydujące.  

4. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.  

5. Kadencja Rady SU trwa 2 lata. W przypadku ukończenia szkoły lub rezygnacji z 

członkostwa w Radzie przeprowadza się wybory uzupełniające.  

6. Wybory Rady SU powinny zakończyć się do 30 września każdego roku szkolnego.  

7. Nowa Rada w ciągu 7 dni od dnia wyborów powinna się ukonstytuować, wybierając 

spośród siebie osoby funkcyjne.  

 



Szkoła Podstawowa im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach 

z klasami integracyjnymi 

3 | S t r o n a  

 

 

Rozdział IV 

TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

Art. 1  

Kadencja Opiekuna SU trwa 2 lata. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i 

doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich 

formach pracy Samorządu.  

 

Art. 2  

W wyborach opiekuna RSU biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i 

gimnazjum w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

 

Art. 3  

Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody.  

 

Art. 4  

Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego 

miejsce uczniowie wybierają nowego opiekuna. W przypadku niemożności wybrania 

opiekuna, nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły.  

 

 

Rozdział V 

TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII, PODEJMOWANIA UCHWAŁ 

 

Art. 1  

Zarząd SU przedstawia wymaganą opinię w terminie 14 dni od daty wpłynięcia pisemnego 

wniosku.  

 

Art. 2  

Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 

regulaminowego składu Rady. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w formie 

tajnej.  

 

Art. 3  

Zebrania i uchwały Rady SU są protokołowane. Za prawidłowe jej prowadzenie odpowiada 

Sekretarz SU, a za realizację uchwał - Przewodniczący SU.  

 

 

Rozdział VI 

TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI RADY SU 

 

Art. 1  

Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem, Statutem Szkoły lub interesem ucznia 

Przewodniczący Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi SU.  

 

Art. 2  

W przypadku zawieszenia uchwały opiekun SU i Rada SU w terminie 1 miesiąca od dnia 

zawieszenia uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.  
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Art. 3  

W sprawach spornych Rada SU i opiekun SU odwołują się do Dyrektora Szkoły. Kwestie 

rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami szkoły reguluje Statut Szkoły.  

 

 

Rozdział VII 

DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

Art. 1  

1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:  

a. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.  

b. Protokoły spotkań.  

c. Plany pracy.  

d. Sprawozdania z działalności.  

 

 

Rozdział VIII 

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU 

 

Art. 1  

Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego SU 

przez minimum 3 członków Rady SU.  

 

Art. 2  

Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania 

uchwał.  

 

 

Rozdział IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Art. 1  

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu 

negatywnie oceniani. 

 

Art. 2  

Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami 

kandydatów do Rady SU. Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczniów szkoły.  

 

Art. 3  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje 

Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Radą SU.  

 

 

 
Ewaluacji dokonał zespół w składzie:  

Rada Samorządu Uczniowskiego  
Bogumiła Szolc 

Irma Wiśniewska  

Wrzesień 2017 


