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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SZONOWICACH 

 

Regulamin zawiera: 

 

I. Postanowienia ogólne 

II. Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego 

III. Organy Samorządu Uczniowskiego 

IV. Ordynacja wyborcza Samorządu Uczniowskiego 

V. Kadencja Władz Samorządu Uczniowskiego 

VI. Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego  

VII. Komisje i Sekcje 

VIII. Dokumenty Samorządu Uczniowskie 

IX. Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

X. Przypisy końcowe 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty  

z dn. 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami oraz Statutu Gimnazjum  

w Szonowicach i niniejszego Regulaminu.  

2. W Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Szonowicach działa Samorząd Uczniowski. 

3. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie. 

4. Organy Samorządu wybierane są w demokratycznych wyborach, których zasady 

określa ordynacja wyborcza. 

5. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest nauczyciel wybrany przez ogół uczniów, 

którego głównym zadaniem jest wspieranie Samorządu w realizacji uchwalonych 

projektów. 

6. Bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego kieruje Zarząd Prezydium 

Samorządu Uczniowskiego. 
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II. Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Samorząd jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej. Ma prawo do 

przedstawiania organom szkoły opinii we wszystkich sprawach dotyczących 

uczniów. 

2.  Samorząd współpracuje z nauczycielami w celu osiągnięcia jak najlepszych 

wyników szkoły w nauczaniu i wychowaniu. 

3. Samorząd broni praw uczniów oraz czuwa nad realizacją ich obowiązków. 

4. Samorząd uczestniczy w życiu szkoły poprzez : 

• organizowanie działalności pozalekcyjnych uczniów; 

• organizowanie uroczystości okolicznościowych, akcji charytatywnych, 

 festynów: 

•  inicjowanie i organizowanie prac na rzecz szkoły i środowiska lokalnego; 

• organizowanie czasu wolnego uczniów – dyskoteki,  

• imprezy kulturalno – oświatowe; 

• Samorząd Uczniowski realizuje swoje cele i zadania przez swoje organy. 

 

 

III. Organy Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

• Prezydium Samorządu, 

• Rada Uczniów. 

2. Prezydium Samorządu składa się z: 

• Przewodniczący, 

• Zastępca przewodniczącego, 

• Sekretarz, 

• Skarbnik. 

3. Rada Uczniów to:  

• Przedstawiciele wybrani do samorządów klasowych, są oni równocześnie 

delegatami na zebrania. 
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IV. Ordynacja wyborcza Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego organizuje opiekun 

Samorządu mi wyznaczona przez niego komisja. 

2. Wybory Rady Uczniów i Prezydium Samorządu odbywają się we wrześniu 

każdego roku. 

3. Czas trwania kampanii wyborczej i jej forma jest określona przez komisję 

wyborczą i opiekuna samorządu. 

• W przypadku nie rozstrzygnięcia wyborów ( z powodu takiej samej ilości 

głosów) istnieje możliwość przeprowadzenia drugiej tury wyborów. 

• Wybory są ważne, jeśli w ciągu 2 dni nie złożono żadnych skarg wyborczych. 

• Ewentualne skargi rozpatruje opiekun Samorządu, decydując o ważności 

wyborów. 

4. Każdy z kandydatów na Przewodniczącego Samorządu ma prawo zwrócić się o 

pomoc w prowadzeniu kampanii wyborczej do każdego nauczyciela. 

5. Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego wybiera ogół uczniów szkoły w 

wyborach tajnych i bezpośrednich, spośród członków Rady Przedstawicieli klas. 

6. Przedstawicielem klasy może być osoba, która w poprzednim semestrze 

uzyskała ocenę ze sprawowania, co najmniej dobrą. 

7. Przewodniczącym zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów. 

8. Pozostałe stanowiska piastują uczniowie, którzy otrzymali kolejno największa 

ilość głosów. 

9. Biernego prawa wyborczego pozbawiony jest uczeń, który otrzymała ocenę 

naganną ze sprawowania. 

 

V. Kadencja Władz Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Kadencja organów trwa jeden rok szkolny. 

2. Członkami władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie Gimnazjum w 

Szonowicach. 

3. Przewodniczący Samorządu uczniowskiego może być odwołany ze swojej 

funkcji w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Szkoły lub innych 

obowiązujących uczniów przepisów. 

4. W takim przypadku jego obowiązki przejmuje Zastępca. 
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VI. Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – reprezentuje SU: 

Ø Prawa: 

• Kieruje pracą Prezydium SU. 

• Przewodniczy zebraniom Prezydium. 

• Organizuje współpracę Prezydium z samorządami klasowymi. 

• Przedstawia wnioski, uwagi i zapytania dotyczące organizacji szkoły, życia 

szkolnego i innych kwestii spornych władzom szkoły, Radzie Pedagogicznej lub 

poszczególnym nauczycielom. 

Ø Obowiązki: 

• Organizuje zebrania SU przynajmniej raz w miesiącu. 

• Powołuje sekcje SU do celów doraźnych. 

• Informuje członków rady o swoich działaniach, które po zatwierdzeniu przez 

radę stają się obowiązkowe. 

2. Prezydium Samorządu Uczniowskiego – jest głównym organem 

wykonawczym Samorządu: 

• Podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działania Samorządu. 

• Decyzje podejmowane prze Prezydium powinny mieć akceptacje, co najmniej 

trzech jego członków. 

• Opracowuje plan pracy. 

• Kieruje bieżącymi sprawami Samorządu. 

• Reprezentuje Samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole i 

poza nią. 

• Gromadzą środki finansowe do realizacji zadań programowych. 

• Organizują referendum w spawach ważnych dla szkoły. 

• Współpracuje z przewodniczącymi klas. 

3. Rada Uczniów – tworzą je samorządy klasowe i prezydium SU: 

• Proponuje zmiany w regulaminie. 

• Przekazuje informacje o ważnych problemach klasowych i indywidualnych 

uczniów. 

• Podejmuje wszelkie działania zwykłą większością głosów. 
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• Ma obowiązek informowania o swoich zamierzeniach i poczynaniach opiekuna 

samorządu. 

 

VII. Komisje i Sekcje 

 

1. Do realizacji swoich zadań Prezydium Samorządu Uczniowskiego powołuje 

sekcje. 

• Członkami sekcji może zostać każdy uczeń. 

• Składy osobowe sekcji zatwierdzane są przez Radę Uczniów w głosowaniu 

jawnym. 

• Sekcje mogą być: 

ü Stałe – pracują przez cały rok szkolny, 

ü doraźny – wynikają z kierunków działania Samorządu 

 

 

VIII. Dokumenty Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

• Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

• Zeszyt protokołów  

• Plan pracy 

• Sprawozdanie z działalności za I i II semestr 

 

IX. Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Opiekuna samorządu jest nauczyciel wybrany przez Dyrektora Szkoły. 

Kandydat musi uzyskać pozytywną opinię Rady Samorządu. 

2. Reprezentuje Samorząd Uczniowski wobec Dyrektora Szkoły, Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

3. Czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego, doradza i 

wspomaga inicjatywy uczniowskie. 

4. Opiekun samorządu jest jedyną osobą uprawnioną do zwalniania uczniów z 

zajęć lekcyjnych w związku z działalnością w samorządzie. 

5. Zapewnia warunki do samorządowej działalności młodzieży. 
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X. Przypisy końcowe 

 

1. Uczniowie występujący w obronie praw uczniów nie mogą być z tego powodu 

negatywnie oceniani. 

2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego otwarty jest na zmiany, uzupełnienia i 

poprawki. Wnioski zgłaszane są, rozpatrywane i zatwierdzane na zebraniach 

Samorządu Uczniowskiego. 

3. Regulamin jest uchwalony na zebraniu Samorządu Uczniowskiego w 

głosowaniu, większością głosów. 

 


