
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W ŁOSIŃCU

PODSTAWA PRAWNA:

1. Artykuł 85 ustawy Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078,
1287, 1680, 1681)

2. Statut Szkoły Podstawowej w Łosińcu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
3. Samorząd  pracuje  w  oparciu  o  własny  plan  pracy,  który  jest  opracowywany  i

akceptowany na początku roku szkolnego.
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 2.

Samorząd jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest:  

1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej.
2. Organizowanie  działalności  kulturowej,  sportowej  oraz  rozrywkowej  zgodnie  z

możliwościami i potrzebami szkoły.
3. Współdziałanie  z  innymi organami  szkoły dla  prawidłowego funkcjonowania  całej

społeczności szkolnej.
4. Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i grupie.
5. Pobudzanie  i  organizowanie  różnych form aktywności  uczniów w porozumieniu  z

Radą Pedagogiczną i Dyrektorem szkoły.
6. Kształtowanie  umiejętności  racjonalnego  organizowania  i  kulturalnego  spędzania

wolnego czasu.
7. Kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistnianie.
8. Wszechstronne  działania  zobowiązujące  uczniów  do  rzetelnej  nauki,  tworzenie

przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku osobom dorosłym i kolegom.
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9. Kształtowanie  gotowości  podejmowania  obowiązków  i  odpowiedzialności  za  ich
realizację. 

10. Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia
i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

11. Uczestnictwo  w  samodzielnym  rozwiązywaniu  problemów  dotyczących  zasad
współżycia  w  środowisku,  kształtowaniu  umiejętności  działań  zespołowych,
integrujących społeczność szkolną. 

12. Wdrażanie zasad demokracji w życie szkoły.

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 3.

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

1. Przedstawianie władzom szkolnym (Dyrekcji szkoły, Radzie Pedagogicznej,  Radzie
Rodziców)  opinii i potrzeb koleżanek i kolegów. 

2. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, tworzenie i wzbogacanie jej tradycji.
3. Działanie na rzecz kształtowania właściwej postawy etycznej koleżanek i kolegów na

gruncie wzajemnej tolerancji, szacunku i życzliwości.
4. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków

szkolnych.
5. Podejmowanie  i  wykonywanie  zadań  na  rzecz  szkoły  wynikających  z  potrzeb

środowiska szkolnego.
6. Dbanie o ład i estetykę pomieszczeń i otoczenia szkoły, a także sprzęt i urządzenia

szkolne.
7. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla

Samorządu Uczniowskiego.
8. Współudział w organizowaniu czasu wolnego, organizowanie wypoczynku i rozrywki,

np. wycieczki, dyskoteki, rozgrywki sportowe itp.
9. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w

środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
10. Reprezentowanie społeczności szkolnej na uroczystościach państwowych i religijno-

patriotycznych. 
11. Angażowanie  uczniów  do  udziału  w  akcjach  charytatywnych  oraz  organizowanie

zbiórek darów dla potrzebujących. 
12. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole.
13. Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego, funduszami

będącymi w posiadaniu Samorządu.
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ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 4.

1. Wszyscy uczniowie szkoły należą do Samorządu Szkolnego.

2. Organem wykonawczym Samorządu Szkolnego z przysługującymi mu prawami jest Rada
Samorządu Uczniowskiego. 

§ 5.

Rada Samorządu Szkolnego składa się:

1. Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
2. Zastępcy Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
3. Skarbnika Samorządu Uczniowskiego,
4. Sekretarza Samorządu Uczniowskiego.

§ 6.

Do podstawowych zadań Rady Samorządu Uczniowskiego należy:

1. Kierowanie bieżącą pracą Samorządu,

2. Reprezentowanie społeczności szkolnej przed władzami szkoły i na zewnątrz szkoły,

3. Dbanie o dobre imię i honor szkoły,

4. Dbanie o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę SU,

5. Pomaganie w przygotowywaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,

6. Wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję szkoły.

§ 7.

1. Rada  Samorządu  Uczniowskiego  obraduje  na  zebraniach  zwołanych  przez
przewodniczącego lub opiekuna Samorządu według potrzeb.

2. Pierwsze zebranie nowo wybranej rady zwołuje opiekun w ciągu dwóch tygodni od daty
wyborów.

3. W  przypadku  rażących  zaniedbań  na  wniosek  Dyrektora,  opiekuna  Samorządu  lub
samorządu klasowego może dojść do odwołania Rady Samorządu lub jego członków.

§ 8.

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego:

1. Regulamin samorządu;
2. Plan pracy samorządu;
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3. Sprawozdania i protokoły sporządzone przez sekretarza lub opiekuna samorządu;
4. Dokumentacja samorządu jest nadzorowana przez opiekuna samorządu. 

WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 9.

1. Wybory zarządzają  opiekunowie  Samorządu Uczniowskiego z poprzedniej  kadencji  w
porozumieniu z Dyrekcją szkoły.

2. Nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego wybiera się Opiekuna oraz Radę
Samorządu Szkolnego.

3. Do Rady Samorządu Uczniowskiego kandydują uczniowie klas IV – VIII. 
4. Rady Samorządów Klasowych po wcześniejszych konsultacjach ze swoimi klasami na

godzinach  wychowawczych  zgłaszają  opiekunowi  samorządu  po  trzy  kandydatury  do
Rady Samorządu Uczniowskiego. 

5. Kandydat do Rady Samorządu powinien:

 być śmiały, odważny, przebojowy i pomysłowy;

 potrafić współpracować w grupie;

 potrafić podejmować decyzje, negocjacje;

 chętnie działać na rzecz uczniów i szkoły;

 nie mieć problemów w nauce i nie sprawiać problemów wychowawczych. 

6. Zarządzenie o wyborach wraz z listą kandydatów rozwiesza się w formie plakatów na
terenie szkoły oraz ogłasza w każdej klasie.

7. Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego przeprowadza komisja wyborcza składając
się z 3 osób spośród uczniów klasy ósmej, którzy nie kandydują do SU. 

8. Nad  prawidłowym  przebiegiem  wyborów  czuwają  wychowawcy  klas  oraz
Opiekunowie Samorządu poprzedniej kadencji.

9. Wybory te są: powszechne, równe i tajne. 

10. Uprawnieni do głosowania są uczniowie klas I – VIII oraz wszyscy nauczyciele. 

11. Na liście kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego, w kolejności alfabetycznej
umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów oraz klasę, którą reprezentują. Na liście
kandydatów na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego, umieszcza się nazwiska i imiona
wszystkich nauczycieli.  

12. Każdy głosujący uczeń ma prawo do oddania jednego głosu na Opiekuna Samorządu
Uczniowskiego oraz nie więcej niż trzech głosów na kandydatów o Rady Samorządu
Uczniowskiego

13. Sześć  osób  z  największą  ilością  głosów  utworzy  Radę  Samorządu  Uczniowskiego,
zajmując  kolejno  stanowiska:  Przewodniczącego,  Zastępcy  Przewodniczącego,
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Skarbnika  i  Sekretarza.  Pozostali  kandydaci  zostają  członkami  samorządu
uczniowskiego. 

14. Na  opiekuna  samorządu  uczniowskiego,  kandydują  wszyscy  przedstawiciele  Rady
Pedagogicznej, z wyłączeniem tych, którzy mają prawo do przerwy w kandydowaniu –
po każdej  kadencji  Samorządu opiekun ma prawo odmówić udziału w wyborach na
okres jednego roku szkolnego. 

15. Opiekunami  Samorządu Uczniowskiego zostaje  dwóch nauczycieli,  którzy otrzymali
największą liczbę głosów.

16. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego i Opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa
jeden rok. 

17. Opiekun Samorządu w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionych
funkcji.  Na jego miejsce Rada Samorządu, wybiera nowego opiekuna. W przypadku
niemożności wybrania Opiekuna, Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela do pełnienia
jego funkcji. 

UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 10.

Do uprawnień  Samorządu  należy  przedstawianie  Radzie  Pedagogicznej  oraz  Dyrektorowi
wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów takich jak:

1. Prawo do zapoznania się z programami nauczania;
2. Prawo znajomości zasad oceniania,  klasyfikowania i promowania uczniów oraz ich

nagradzania;
3. Prawo do jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
4. Prawo  do  organizacji  życia  szkolnego,  umożliwiającego  zachowanie  właściwych

proporcji  między  wysiłkiem  szkolnym  a  możliwością  rozwijania  i  zaspokajania
potrzeb uczniów;

5. Prawo do organizacji działalności kulturowej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej
zgadnie  z  własnymi  potrzebami  i  możliwościami  organizacyjnymi  szkoły,  w
porozumieniu z Dyrektorem szkoły. 

6. Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu, który będzie
wspierał uczniów w każdej sprawie i pomagał w rozwiązywaniu problemów;

FUNDUSZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 11.
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1. Samorząd Uczniowski  posiada własne fundusze, które służą do finansowania jego
działalności. 

2. Fundusze Samorządu Szkolnego mogą być tworzone:

 z dochodów uzyskanych z organizowania przez Samorząd imprez;

 z organizowanych zbiórek, loterii fantowych itp.;

 ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców i inne instytucje;

 ze sprzedaży surowców wtórnych;

 z innych źródeł nie wymienionych w punktach 1-4.
3. Dysponentem funduszy jest  Rada Samorządu uczniów w porozumieniu z Opiekunem.
4. Rozliczenia  i  wydatków zebranych funduszy dokonuje się  na zebraniach  ogólnych

przez skarbnika lub opiekuna.
5. Środki  nie  wykorzystane  w  danej  kadencji  są  przekazywane  kolejnej  Radzie

Samorządu. 

ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 12.

Do obowiązków Opiekuna Samorządu należy:

1. czuwanie nad całokształtem prac Samorządu;

2. wspieranie działania Samorządu Uczniowskiego;

3. pomaganie w planowaniu i realizacji działań Samorządu;

4. inspirowanie i angażowanie uczniów do działania;

5. przedstawianie  Dyrektorowi  i  Radzie  Pedagogicznej  sprawozdań  z  działalności
Samorządu (po pierwszym półroczu i na koniec roku szkolnego);

6. nadzorowanie dokumentacji i rozliczeń finansowych Samorządu;

7. informowanie  uczniów  o  uchwałach,  postanowieniach  i  decyzjach  Rady
Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich;

8. pośredniczenie  w  rozstrzyganiu  konfliktów  między  uczniami,  zapobieganie
konfliktom między uczniami a nauczycielami. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13.

1. Dyrekcja i Rada Pedagogiczna szkoły powinna:
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 udzielać  pomocy  w  działalności  Samorządowi  szkolnemu  i  jego  organom,
przedstawicielom,  a  w  szczególności  w  przedsięwzięciach  wymagających  udziału
pracowników szkoły;

 zapoznać Samorząd z planami działalności wychowawczej szkoły, których realizacja
uzależniona jest  od aktywności i  inicjatywy Samorządu, a także informować ich o
aktualnych sprawach i problemach szkoły;

 zapewnić warunki materialne i organizacyjne niezbędne do działalności Samorządu;

 wysłuchać i uwzględniać opinie uczniowskie oraz informować o zajętym przez władzę
szkolne stanowisku;

 czuwać nad zgodnością działalności Samorządu z celami wychowawczymi szkoły;

 zapewnić  koordynację działalności Samorządu z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą
Rodziców.  

2. Dyrektor Szkoły może zawieszać lub uchylać uchwały, postanowienie Samorządu, jeżeli
są niezgodne z prawem lub celami wychowawczymi Szkoły. 

3. Zmian  w  Regulaminie  Samorządu  może  dokonać  Dyrektor  po  wcześniejszym
zaopiniowaniu przez Samorząd, Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną.

4. Sprawy wymagające współdziałania wszystkich władz szkolnych z Samorządem powinny
być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

5. Uczniowie  występujący  w  obronie  praw  uczniowskich  nie  mogą  być  z  tego  powodu
negatywnie oceniani.

6. Wszystkie  nie  ujęte  w  Regulaminie  sprawy  dotyczące  działalności  SU  rozstrzyga
ostatecznie Dyrektor Szkoły.

§ 14.

Regulamin został uchwalony w dniu 09.03.2020 r. przez Radę Pedagogiczną.
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