
REGULAMIN  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO 

§1 

Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

§2 

Organy Samorządu. 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego, zwana dalej Radą Samorządu, z jej przewodniczącym, 

wiceprzewodniczącym i członkami, którzy są wybierani spośród Przewodniczących i Zastępców 

poszczególnych klas. O podziale zadań pomiędzy członkami Rady Samorządu, w tym o wyborze 

sekretarza, decydują członkowie na pierwszym spotkaniu po wyborze do Rady Samorządu. 

2. Walne Zebranie Przewodniczących i Zastępców Klas, zwane dalej Walnym Zebraniem. 

§3 

Kadencja Rady Samorządu trwa 1 rok - od dnia wyborów we wrześniu do kolejnych wyborów we 

wrześniu następnego roku szkolnego. 

§4 

Wybory do Samorządu. 

1. Postanowienia ogólne. 

a. Wybory na Przewodniczących i dwóch Zastępców poszczególnych klas odbywają się do 

15 września na zasadach opracowanych przez daną klasę. 

b. Wybory do Rady Samorządu przeprowadza Uczniowska Komisja Wyborcza, zwana 

dalej Komisją. 

c. Komisję tworzy czterech uczniów klas IV-VIII i jeden uczeń klas I-III jako obserwator, 

wybranych w głosowaniu jawnym przez Walne Zebranie. 

d. Wybory Komisji odbywają się w trzecim tygodniu września. 

e. Wybory mogą odbywać się w dwóch okręgach wyborczych (klasy I-III i klasy IV-VI); 

wtedy powołuje się dwie Komisje. 

f. Członek Komisji nie może być kandydatem do Rady Samorządu.  

2. Organizacja wyborów. 

a. Komisja rozpoczyna pracę z dniem wyboru. 

b. Ustala termin wyborów do Samorządu, nie później niż w ostatnim tygodniu września.  

c. Komisja wraz z Opiekunami Samorządu przygotowuje karty wyborcze z nazwiskami 

kandydatów. 

d. Opiekunowie Samorządu weryfikują kandydatów zgodnie z §4 ust.3 pkt a.   

e. Komisja przygotowuje listę kandydatów i umieszcza ją na tablicy Samorządu. 

f. Komisja organizuje stanowiska wyborcze, przeprowadza wybory, liczy głosy, sporządza protokół 

i ogłasza wyniki wyborów na tablicy Samorządu i stronie internetowej szkoły. 



3. Kandydaci do Rady Samorządu Uczniowskiego. 

a. Bierne prawo wyborcze mają uczniowie klas IV-VIII, którzy na zakończenie roku szkolnego 

otrzymali przynajmniej dobrą ocenę zachowania oraz uczniowie klas I-III, którzy uzyskają 

pozytywną opinię wychowawcy klasy, z wyjątkiem § 4 ust.1 pkt f.  

b. Kandydaci mają prawo przedstawić swoje programy na spotkaniu wyborczym. 

4. Kampania wyborcza. 

a. Nad prawidłowym przebiegiem kampanii czuwa cała społeczność szkolna, a w szczególności 

Uczniowska Komisja Wyborcza i Opiekunowie Samorządu. 

5. Przebieg wyborów. 

a. Wybory do Rady Samorządu są powszechne, a zatem czynne prawo wyborcze mają 

wszyscy uczniowie. 

b. Wybory odbywają się w dniu wyznaczonym przez Komisję w porozumieniu z opiekunami 

samorządu i dyrektorem szkoły. 

c. Dane kandydatów umieszczane są na kartach do głosowania alfabetycznie. 

d. Wyborcy przedstawiają Komisji legitymację szkolną lub inny dokument, 

potwierdzający tożsamość i kwitują podpisem odbiór karty do głosowania; brak 

dokumentu potwierdzającego tożsamość, uniemożliwia wzięcie udziału w wyborach.  

e. Wybory są równe, bezpośrednie i tajne; każdy wyborca ma prawo wskazać dwóch kandydatów 

na karcie do głosowania, stawiając przy nazwiskach znak „x”; Komisja 

ma obowiązek zapewnić tajność głosowania. 

f. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzy 10 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, 

w tym co najmniej dwóch uczniów klas I-III, którzy uzyskali największą liczbę głosów i będą 

reprezentować klasy młodsze. 

g. Przewodniczącym Rady Samorządu zostaje kandydat, który otrzymał największą 

liczbę głosów, a wiceprzewodniczącym Rady Samorządu kolejny kandydat z największa liczbą 

głosów. 

h. W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieprawidłowości w przebiegu wyborów, 

Komisja zarządza powtórne wybory. 

i. W przypadku otrzymania przez kandydatów tej samej ilości głosów, która daje 

możliwość bycia członkiem Rady Samorządu, Komisja zarządza drugą turę wyborów.  

§5 

Prawa Samorządu. 

1. Samorząd ma prawo przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 



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

wymaganiami; 

b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

c. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań; 

f. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej oraz do redagowania swojej zakładki na 

stronie internetowej szkoły; 

g. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

§6 

1. Kompetencje i obowiązki Przewodniczącego Rady Samorządu. 

a. Reprezentowanie Samorządu. 

b. Koordynowanie prac Rady Samorządu. 

c. Kierowanie działalnością Samorządów Klasowych. 

d. Organizowanie apeli samorządowych. 

e. Interweniowanie w przypadku nieprzestrzegania Statutu Szkoły, a w szczególności 

niniejszego regulaminu. 

f. Przewodniczący ma prawo przekazywać część obowiązków innym członkom Rady Samorządu. 

§7 

1. Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego. 

a. Organizowanie akcji: charytatywnych, konkursów naukowych i artystycznych, turniejów 

sportowych, dyskotek i zabaw, szkolnych imprez, wyjść do kin, teatrów i muzeów. 

b. Organizowanie pomocy koleżeńskiej we współpracy z Samorządami Klasowymi. 

c. Opracowanie zasad konkursu „Klasa na medal”, czuwanie nad jego przebiegiem 

i ogłoszenie wyników w czerwcu. 

d. Współpraca z Radą Rodziców w zakresie podejmowania wspólnych działań oraz 

w zakresie finansowania działań Samorządu. 

e. Poszukiwanie sponsorów poza szkołą. 

f. Konsultowanie swoich działań z  uczniami. 

g. Powoływanie Doradców Rady Samorządu spośród uczniów . 

§8  

Walne Zebranie Przewodniczących i Zastępców Klas. 

1. Walne Zebranie zbiera się na wniosek 1⁄4 jego członków lub na wniosek 3 członków Rady 

Samorządu. 

2. Kompetencje Walnego Zebrania. 



a. Wybór Uczniowskiej Komisji Wyborczej.  

b. Odwoływanie członków Rady Samorządu. 

§9 

Odwołanie członków Rady Samorządu. 

1. Każdy z członków Rady Samorządu ma obowiązek wypełniać zadania, których się podjął w 

ramach kompetencji Rady Samorządu i realizować swój program wyborczy. Jeśli nie wypełniałby 

swoich funkcji zgodnie z oczekiwaniami wyborców lub jego postawa naruszałaby zasady 

współżycia  społeczności szkolnej, może być odwołany na wniosek: 

a. trzech członków Rady Samorządu; 

b. dwudziestu wyborców;    

c. 1⁄4 członków Walnego Zebrania Przewodniczących i Zastępców Klas; 

d. wychowawcy klasy; 

e. dyrektora szkoły; 

f. trzech członków Rady Pedagogicznej. 

2. Wniosek musi być przyjęty większością 2/3 głosów członków Walnego Zebrania. 

3. Odwoływany członek Rady Samorządu ma prawo do obecności podczas posiedzenia Walnego 

Zebrania oraz prawo do obrony osobiście lub przez wskazaną przez siebie osobę ze społeczności 

szkolnej. 

§ 10 

Wybory Opiekunów Samorządu Uczniowskiego, zwanych dalej Opiekunami Samorządu. 

1. Wszyscy uczniowie w wyborach tajnych, równych i bezpośrednich wybierają spośród 

nauczycieli czterech Opiekunów Samorządu; dwóch dla klas I-III, dwóch dla klas IV-VIII. 

2. Kadencja Opiekunów trwa 3 lata. 

3. Opiekunem Samorządu nie może być nauczyciel, który pełni funkcję Rzecznika Praw Ucznia. 

a. Jeśli nauczyciel wygra jednocześnie wybory na Opiekuna Samorządu i Rzecznika Praw Ucznia, 

decyduje, którą z funkcji chce objąć; wolne stanowisko obejmuje nauczyciel, który w 

odpowiednich wyborach zajął drugie miejsce. 

§ 11 

1. Rada Samorządu we wrześniu ustala w porozumieniu z Opiekunami Samorządu termin 

spotkań, co najmniej raz w miesiącu. 

2. Spotkania Rady Samorządu są protokołowane, a wybrany spośród rady sekretarz przechowuje 

protokoły w ustalonym z opiekunami samorządu miejscu na terenie szkoły. 

    

                                                                   Regulamin SU zmieniony i zatwierdzony w referendum 

                                                                   12 czerwca 2018 r. 


