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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 Radą Rodziców.  

2. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala 

niniejszy regulamin. 

 

Art.4. 

 

 Cele Samorządu: 

 

-Reprezentowanie ogółu uczniów. 

-Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw. 

-Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz 

partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych 

szkoły. 

-Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania 

współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. 

-Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i 

zdyscyplinowania uczniów. 

-Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

 

 Zadania Samorządu: 

 

-Zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego wypełniania obowiązków szkolnych. 

-Przedstawianie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców opinii i potrzeb 

społeczności uczniowskiej. 

-Pomoc w organizacji imprez kulturalnych, apeli, akademii, dyskotek, imprez sportowych. 

-Zgłaszanie uczniów do wyróżnień, nagród i kar obowiązujących w szkole.  

-Dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią. 

-Dbałość o utrzymywanie czystości w klasach. 



-Organizacja i udział w akcjach charytatywnych. 

-Informowanie całej społeczności szkolnej o planowanych działaniach (godziny 

wychowawcze, apele, tablica ogłoszeniowa SU). 

 

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 Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, 

do których należą: 

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

wymaganiami; 

- 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 zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

- prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

dyrektorem; 

- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

Art.6. 

 

 Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

 

1.Samorząd Klasowy w składzie:  

-Przewodniczący Klasy, 

-Zastępca Przewodniczącego,  

-Skarbnik/Sekretarz. 

 

2.Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego to Samorządy Klasowe wybierane w 

poszczególnych oddziałach. 

 

3.Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:  

-Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU, 

-Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, 

-Skarbnik/Sekretarz. 

 

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

przewodniczy zebraniom.  

 

5.Zadaniem zarządu jest tak zorganizować pracę, żeby dawała ona jak najlepsze efekty i żeby 

wszyscy wyborcy mieli poczucie, że wybrali swych działaczy trafnie. 

 



6.W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca, a zarazem 

rzecznik interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady Pedagogicznej. 

 

Art.7. 

 

 Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego: 

 

1.Samorząd Klasowy (wybrany w równych, powszechnych wyborach spośród uczniów 

klasy):  

-reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU, 

-organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.), 

-wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy, 

-organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy. 

 

2.Rada Samorządu Uczniowskiego:  

-podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie, 

-ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny. 

 

3.Zarząd Samorządu Uczniowskiego (wybrany w równych, powszechnych wyborach spośród 

uczniów szkoły):  

-kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego, 

-dokonuje wyboru opiekuna SU,  

-czuwa nad terminową realizacją planu pracy, 

-pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych, 

-występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w 

ramach swoich kompetencji. 

 

Art.8. 

 

 Tryb przeprowadzania wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 

 

1.W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV- VI w głosowaniu równym, tajnym i 

powszechnym (wybory odbywają się w trzecim tygodniu września). 

 

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

 

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

skład której wchodzą przewodniczący klas IV-VI. 

 

4.Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU. 

 

5.Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok. 

 

6.Wybory do Zarządu SU składają się z dwóch części:  



a) do dnia ustalonego w ogłoszeniu opiekuna SU każda klasa dokona wyboru maksymalnie 2 

kandydatów do Zarządu SU, 

b) w ciągu dwóch kolejnych dni Przewodniczący Klas zgłaszają na piśmie opiekunowi SU 

wybranych kandydatów do Zarządu z ich krótką charakterystyką; kandydatury opiniuje 

wychowawca klasy, 

c) od dnia ustalonego przez opiekuna SU trwa kampania wyborcza kandydatów do Zarządu. 

 

Art.9.  

 

 Tryb przeprowadzenia wyborów Opiekuna Samorządu. 

 

1. Kadencja opiekuna SU trwa rok. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i 

doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich 

formach pracy Samorządu. 

 

2. Wyboru opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonują uczniowie klas IV-VI w 

czwartym tygodniu września. Kandydaturę opiniuje Dyrektor Szkoły. 

 

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

 

Art.10. 

 

Opiekun czuwa nad całokształtem prac SU. Pełni funkcję nadzorczą nad działalnością 

samorządu oraz ma prawo uczestniczenia w zebraniach SU. Udziela pomocy w realizacji 

zadań i doradza. Informuje uczniów o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw 

uczniowskich. Przedstawia Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej roczny plan pracy i 

sprawozdanie z działalności SU.   

 

Art.11. 

 

 Nagrody i wyróżnienia nadawane przez SU. 

 

1. W corocznym plebiscycie „Lauru Strzałkowskiego” Zarząd SU przyznaje statuetkę, 

dyplom oraz atrakcyjną nagrodę uczniowi z klas IV-VI, który wyróżnił się spośród całej 

społeczności szkolnej wysokimi wynikami w nauce. Kryteriami przyznania tej nagrody jest 

(wymieniając od najważniejszego): 

-średnia ocen rocznych, 

-wysoka frekwencja, 

-ocena zachowania, 

-angażowanie się w akcję charytatywne aktualne w danym roku szkolnym,  

-angażowanie się w życie szkoły (akademie, apele, konkursy, zawody sportowe). 

 

2. W corocznym plebiscycie „Klasy na Medal” Zarząd SU przyznaje dyplom oraz atrakcyjną 

nagrodę uczniom z klas IV-VI, którzy wyróżnili się spośród innych klas Szkoły Podstawowej, 

wysokimi wynikami w nauce. Kryteriami przyznania tej nagrody jest (wymieniając od 

najważniejszego): 



-średnia ocen rocznych uczniów, 

-wysoka frekwencja klasy, 

-średnia ocen zachowania, 

-angażowanie się klasy w akcję charytatywne aktualne w danym roku szkolnym,  

-angażowanie się w życie szkoły (akademie, apele, konkursy, zawody sportowe). 

 

3. Zarząd SU przyznaje również dyplomy dla osób, które najbardziej angażowały się w akcję 

charytatywne organizowane w szkole.  

 

Art.12. 

 Dokumentacja Samorządu: 

-Regulamin Samorządu. 

-Roczny Plan Pracy. 

-Sprawozdanie z rocznej działalności SU. 

 

Art.13. 

 

Rada Rodziców wspiera finansowo działania Samorządu Uczniowskiego. 

 


