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REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

§ 1 

Podstawa prawna 

1. Śamorząd Uczniowski Śzkoły Podstawowej im. Kawalero w Órderu Us miechu w 
Dąbro wce działa na podstawie: 

  ustawy z dnia 7 wrzes nia 1991 roku o systemie os wiaty; 

  Śtatutu Śzkoły Podstawowej im. Kawalero w Órderu Us miechu w Dąbro wce. 

2.Zakres działania, cele i kompetencje Śamorządu Uczniowskiego są okres lone w 
niniejszym regulaminie. 

§ 2 

Zakres działania 

1.  Śamorząd Uczniowski, zwany dalej ŚU, tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Terenem działania Śamorządu Uczniowskiego jest Śzkoła Podstawowa im. Kawalero w 
Órderu Us miechu w Dąbro wce. 

3. Śamorząd Uczniowski wspo łpracuje z Dyrektorem Śzkoły, Radą Pedagogiczną, Radą 
Rodzico w oraz organizacjami działającymi na terenie szkoły. 

4. Działalnos c  Śamorządu Uczniowskiego nie moz e byc  sprzeczna z postanowieniami 
Rady Pedagogicznej, Śtatutem Śzkoły oraz ogo lnie obowiązującymi zasadami i prawami. 

§3 

Cele  Samorządu Uczniowskiego 

1. Reprezentowanie ogo łu ucznio w.  

2. Działanie na rzecz społecznos ci uczniowskiej i obrona jej praw.  

3. Uczestnictwo ucznio w w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemo w oraz 
partnerstwo w stosunkach ucznio w z nauczycielami w realizacji celo w wychowawczych 
szkoły.  
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4. Rozwijanie demokratycznych form wspo łz ycia, wspo łdziałania  ucznio w oraz 
przyjmowania wspo łodpowiedzialnos ci za jednostkę i grupę.  

5.Kształtowanie umiejętnos ci zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, 
samooceny i zdyscyplinowania ucznio w.  

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

§4 

Organy Samorządu Uczniowskiego i ich kompetencje 

I.  ÓRGANY  ŚAMÓRZĄDU UCZNIÓWŚKIEGÓ 

1. Śamorząd Uczniowski. 

1.1. Zarząd Śamorządu Uczniowskiego.  

1.2.  Rada Śamorządu Uczniowskiego.  

1.3. Rada Śzkolna.  

1.4. Śamorząd Klasowy. 

2. Mały Śamorząd Uczniowski. 

2.1.Zarząd Małego Śamorządu Uczniowskiego. 

2.2. Rada Małego Śamorządu Uczniowskiego. 

2.3. Śamorządy klas I – III.  

II. ZARZĄD ŚAMÓRZĄDU UCZNIÓWŚKIEGÓ 

1. Zarząd Śamorządu Uczniowskiego składa się z: 

 przewodniczącego; 

 zastępcy przewodniczącego; 

 doradcy finansowego (skarbnik); 

 sekretarza (protokolanta). 
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2.  Zarząd ŚU wybierany jest przez ogo ł ucznio w klas IV-VIII Śzkoły Podstawowej im. 
Kawalero w Órderu Us miechu w głosowaniu tajnym, ro wnym i powszechnym. 

3. Do kompetencji Zarządu ŚU nalez y : 

 kierowanie biez ącą pracą ŚU; 

 reprezentowanie ŚU; 

 przedstawianie Radzie Śzkolnej ŚU po łrocznych sprawozdan  z pracy Rady ŚU; 

 w trzecim tygodniu pracy szkoły organizuje wybory przedstawicieli danego 
poziomu, zbiera listę kandydato w, tworzy karty wyborcze, zbiera karty na lekcjach 
wychowawczych i przelicza głosy; 

 ustalenie planu pracy Śamorządu Uczniowskiego na pierwszym posiedzeniu nowo 
wybranej Zarządu, kto re odbywa się nie po z niej niz  do kon ca wrzes nia. 

4. Przewodniczący ŚU: 

  kieruje pracą Zarządu i Rady ŚU: 

 reprezentuje ŚU wobec Dyrektora Śzkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodzico w oraz 
innych organizacji; 

 przedstawia uczniom, Dyrektorowi Śzkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie 
Rodzico w plan pracy Zarządu ŚU oraz sprawozdanie kon cowe z działalnos ci ŚU; 

 zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu ŚU, Rady ŚU oraz Rady Śzkolnej. 

5. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnie uczestniczyc  w pracach ŚU. 

III. Rada Śamorządu Uczniowskiego 

1.  W skład Rady Śamorządu Uczniowskiego wchodzi dziewięcioro przedstawicieli: 

 przewodniczący Śamorządu Uczniowskiego; 

 zastępca przewodniczącego Śamorządu Uczniowskiego; 

 doradca finansowy; 
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 sekretarz (protokolant); 

 pięcioro przedstawicieli  klas 4-8 (po jednym z kaz dego poziomu). 

2.Uczniowie danego poziomu (4, 5, 6, 7 i 8 klasy) wybierają spos ro d kandydato w jednego 
przedstawiciela, kto ry będzie reprezentował ich interesy na zebraniach Śamorządu 
Uczniowskiego. 

3. Do kompetencji przedstawicieli poszczego lnych poziomo w klas 4-8 nalez y: 

 reprezentowanie intereso w ucznio w danego poziomu klas 4-8; 

 aktywne uczestnictwo w zebraniach Rady ŚU; 

 informowanie Śamorządo w Klasowych o działaniach ŚU; 

 troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy ŚU; 

 propagowanie kreatywnych działan  na rzecz społecznos ci szkolnej. 

4. Do kompetencji Rady ŚU nalez y : 

 kierowanie biez ącą pracą ŚU; 

 reprezentowanie ŚU; 

 przedstawiciele danego poziomu reprezentują interesy swojego rocznika; 

 spotkania Rady Śamorządu Uczniowskiego odbywają się co najmniej raz w 
miesiącu. 

5. Zebrania zwołuje przewodniczący Rady ŚU lub opiekun ŚU. 

6. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnie uczestniczyc  w pracach ŚU. 

IV. RADA ŚZKÓLNA ŚU 

1. W skład Rady Śzkolnej wchodzi Rada Klasowa klas I –VIII oraz Rada Śamorządu 
Uczniowskiego. 

2. Do kompetencji Rady Śzkolnej nalez y : 
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 uchwalanie regulaminu ŚU i innych regulamino w wewnętrznych oraz 
dokonywanie zmian i poprawek; 

 przyjmowanie po łrocznych sprawozdan  Rady ŚU; 

 podejmowanie uchwał dotyczących gło wnych kierunko w działania Śamorządu; 

 wykonywanie zadan  zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrektora Śzkoły; 

 w czerwcu danego roku szkolnego powoływanie komisji wyborczej, kto ra 
przeprowadza wybory do Zarządu ŚU. 

V. RADA KLAŚÓWA (ŚAMÓRZĄD KLAŚÓWY) 

1.  Śamorząd klasowy składa się z: 

 przewodniczącego; 

 zastępcy przewodniczącego; 

 skarbnik. 

2. Śposo b wyboru Śamorządu Klasowego okres lają uczniowie poszczego lnych klas. 
Wyboru dokonują w kaz dym roku szkolnym, nie po z niej niz  w drugim tygodniu roku 
szkolnego, w demokratycznych wyborach. 

3.  Do gło wnych zadan  samorządu klasowego nalez y: 

 ochrona intereso w ucznia na  szczeblu klasowym; 

 reprezentowanie intereso w klasy wobec innych organo w szkoły; 

 czynny udział w organizowaniu imprez klasowych; 

 występowanie z inicjatywą organizowania z ycia społecznos ci szkolnej; 

 udział w pracach organizowanych przez Radę Śamorządu Uczniowskiego; 

 informowanie klasy o postanowieniach i pracach Rady ŚU; 

 udział w zebraniach Rady Śzkolnej. 
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§ 5 

Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego i tryb przeprowadzania wyborów 

1.  Kadencja Zarządu i Rady Śamorządu Uczniowskiego trwa 1 rok, tj. od dnia 
zaprzysięz enia do dnia powołania nowego Śamorządu Uczniowskiego. 

2.  Zarząd Śamorządu Uczniowskiego jest wybierany przez ogo ł ucznio w klas IV – VIII 
Śzkoły Podstawowej im. Kawalero w Órderu Us miechu w głosowaniu tajnym, ro wnym i 
powszechnym. 

3. Wybory odbywają się we wrzes niu. 

4. Do głosowania przystępują wszyscy uczniowie znajdujący się w danym dniu w 
szkole. 

5. Nad przebiegiem wyboro w czuwa specjalnie powołana komisja wyborcza 
wybierana spos ro d członko w ŚU na posiedzeniu Rady Śzkolnej. Ósoba kandydująca nie 
moz e zostac  członkiem komisji wyborczej. Ósoby będące w komisji oddają swo j głos na 
początku wyboro w w obecnos ci opiekuna ŚU. 

6. Ósoby kandydujące mają prawo do kampanii wyborczej (wywieszanie plakato w, 
roznoszenie ulotek, udział w debacie). Zabrania się przekupywania oso b głosujących – 
oferując im lizaki, cukierki (lub inne dobra materialne). Kandydaci, kto rzy łamią 
postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie, natychmiast zostaną wykluczeni z listy 
wyborczej. 

7. Kampania wyborcza trwa dwa tygodnie. Plakaty rozwieszane są tylko w 
wyznaczonych do tego miejscach. 

8. Do Zarządu Śamorządu Uczniowskiego kandyduje uczen  z klas V-VIII, kto ry zgłosi 
swoją kandydaturę opiekunowi ŚU oraz wez mie czynny udział w kampanii wyborczej. 
Kandydat do Zarządu ŚU musi byc  osobą, kto rej postawa jest godna nas ladowania. 
Zastrzega się, z e osoba kandydująca do Zarządu ŚU nie moz e miec  oceny z zachowania 
niz szej niz  zachowanie bardzo dobre. 
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8.1. Członkowie Rady ŚU z poprzedniej kadencji mają prawo do kandydowania. 

9. Za raz ące naruszenie statutu szkoły przedstawiciele Rady Śamorządu 
Uczniowskiego mogą byc  odwołani przez Dyrektora Śzkoły. 

§ 6  Mały Samorząd Uczniowski 

1.  Regulamin funkcjonowania Małego Śamorządu Uczniowskiego znajduje się w aneksie 
nr 1. 

§ 7 

 Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 

I. Wybo r Ópiekuna Śamorządu Uczniowskiego. 

1.  ŚU posiada trzech opiekuno w, kto rzy wybierani są podczas wyboro w do Zarządu ŚU, 
spos ro d chętnych nauczycieli na 1 rok szkolny. 

2. Chętni nauczyciele zgłaszają swoją kandydaturę do obecnego opiekuna ŚU, kto ry 
przekazuje listę do komisji wyborczej. 

3. Mandat Ópiekuna Śamorządu Uczniowskiego wygasa w razie: 

 rezygnacji; 

 kon ca kadencji; 

 odwołania decyzją Dyrektora Śzkoły lub Rady Pedagogicznej. 

II. Zadania Ópiekuno w Śamorządu Uczniowskiego 

1. Czuwają nad całokształtem prac Śamorządu Uczniowskiego. 

2. Pos redniczą między uczniami a nauczycielami. 

3. Doradzają i wspomagają inicjatywy uczniowskie. 

4.  Zapobiegają i pos redniczą w rozstrzyganiu konflikto w uczniowskich na ro z nych 
płaszczyznach. 

5. Mają prawo uczestniczyc  w zebraniach Rady Śamorządu oraz je zwoływac .  
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§ 8 Symbole 

1.Śamorząd Uczniowski posługuje się oficjalnym logo, kto re znajduje się poniz ej. 

 

2. Dokumenty, dyplomy, wyro z nienia, itp. są opatrzone logo szkoły i logo ŚU. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą byc  z tego powodu 
negatywnie oceniani. 

2. Za aktywne sprawowanie funkcji uczen  otrzymuje pochwałę raz w semestrze. 

3. Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed 
wyborami Śamorządo w Klasowych. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Śzkoły 
(znajduje się w bibliotece szkolnej i na stronie szkoły). 
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących 
Śamorządu decyduje Dyrektor Śzkoły w porozumieniu z Ópiekunem. 
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